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.PELO ESTADO

ll?olícia Federal .

promete mais
manítestações

Paralisação dos policiais
, federais de todo o país
termina hoje, às 8 horas.
Caso a situação continue o

movimento será r,n,;ü� radica] _

e podem acontecer mais

manifestações nas próximas
semanas. -82

FUTSAL

."

araguaense e

campeão na
Liga Italiana

o
• •

nmeun fito de

De férias, Igor Tarnawski
fala sobre o título é o acesso

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

equipe, ele contou que
'

agosto. -8 O· público lotou a Arena no primeiro jogo desde a inauguração. Não foi a goleada esperada, mas mesmo assim, a torcida deu um show à parte em todo a partida. -8
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você pode ser o que quiser
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OPINIAO
• EDITORIAL

Verso da moeda
Alguns empresários catar-

inenses lêem com espanto
-(

. quemaio está se tomando um
S' mês histórico para o comércio
5 exterior no Brasil. Depois de
6' o dólar ter rompido para baixo
?" a barreira dos R$ 2, na sema

._ na passada, as importações
t devem bater, este mês, o

fi
.

recorde de US$ 100 bilhões
21 no acumulado dos últimos 12

meses. O cálculo foi feito com
base no boletim da Funcex

(FundaçãoCentro de Estudos.
de Comércio Exterior), que
dá conta de que neste mês,
as importações devem fechar
em US$ 9,9 bilhões.

Se o número estiver corre
to, as importações acumuladas
dós últimos 12 meses somam

st. . US$ 100,6 bilhões. Segundo

.G

,1

s

fi

a Funcex, os números prelimi
nares de maio indicamque as

exportações brasileiras devem
1C'

o'

-?

Empresas do setor
calçadista já cogitam a

possibilidade de suspender
pedidos do mercado
externo por causa do dólar
baixo".

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

mover o socorro.

ill ENTRE ASPAS

" Ao usar o munoo como um 'giglmte campo de batalha' na sua guerra contra o terror,
os Estados Unidos passam po'r"cJmé\ dos"direitos.human,Qs':., ., .' ,

"

Trecho do relatório da Anistia Internacional divulgado esta semana
.5tt -I' ':'<d JI'r�':��f4:�'J:.� _;�"',� .J .I �.I � i

�-"-' • .......-•• _,.... ' ."" • .,,;.� -,' ....,,� ........ ,..� o

"Vaias e xingamento durante o jogo é normal. Eu respeito o público de Jolnville, a cidade, mas
quando parte para a agressão é algo inconcebível".
Falcão, camisa 12 da Malwee, que foi agredido por umtorcedor do Joinville na segunda-feira.

• PONTO DE VISTA

UFSC é conquista que vai
beneficiar toda a região do Vale

..

do Itapocu

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

o Nesta sexta-feira, a comu- ralizada de ensino superior se

fj
.
nidade da região da AM- soma à valiosa contribuição

fI VALI tem a oportunida-de que as instituições já atuan-tes

B ímpar de fazer valer a sua têm prestado à nossa comu

" expressão em nível estadual, nidade. Não é, portanto, um
integrando um movimento projeto excludente e sim de

•

que não pertence apenas a complementação à educação,
·

um município, mas, sim, a privilegiando com o ensino
todo o Vale do Itapocu. A público gratuito,novas oportu-c'

. audiência pública que se nidades a pessoas que nem
c'

• realiza no Centro Cultural da sempre encontram chances de
c

SCAR, às 19 horas, adquire cursar a. universidade rio
uma dimensão especial por- sistema privado.

S
que dessa mobilização e do É .

nesse prisma que
£ .: comprometimento das nossas devemos fixar nossos olhares

representações resultará a e atuar de maneira positiva,
,\; viabilização do projeto para a encarando o projeto como

. implantação de um campus mais uma conquista relevante
· da Universidade Federal de. no momento em que a nossa

Santa Catarina. . .

região 'experimenta um novo

�; É importante nesse mo- ciclo, com o crescimento das
o. menta, contudo, registrar que atividades da indústria e· do

,t
o movimento para a vinda da comércio propriamente ditas
UFSC traduz não um anseio e a expansão de setores como.;

O
isolado de um segmento, mas o turismo de negócios e pres-
de toda a nossa sociedade. tação de serviços, gerando ao
Outro aspecto é o de que a expansão imobiliária, novos
criação desta estrutura fede- empregos e geração de renda,

A mobilização pela UFSC
é, portanto um momento sem

precedentes, do qual deve
mos participar corno forma de

expressar o quanto a região
tem contribuído para o País e

"Estado, com empresas seja na
arrecadação de impostos, seja
com afeitas de postos de
trabalho, surgimento de em

preendimentos .que aquecem

permanentemente a econo

mia, ou mesmo por meio da

atuação social que ajudam a

melhoria a qualidade de vida
dá coletividade em geral.

Além da localização estra

tégica em nível regional,
dando a oportunidades a es

tudantes dos municípios si

tuados no entorno da região,
acreditamos que ternos ple
nas condições de sediar o

campus da UFSC em seu pro
jeto de interiorização. Só de

pende de nós mostrarmos essa
força para que a cidade tome

.possível mais essa conquista.·

..,
'.
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• DOS BLOGS

14jH\iiMUdLÔBO·
Zimmermann, no
modelo Temporão
o PMDB indicou Mário
Zimmermann para substituir
Silas Rondeau no Mi'nistério de
Minas e Energia. Ele é
secretário de Planejamento e

Desenvolvimento Energético do
Ministério e tem a simpatia da
ministra Dilma Roussef.
Zimmenmann pode emplacar
repetindo o "modelo Temporão" .

- o técnico que já integra a

equipe do Ministério e é
"embarrigado" pelo PMDB. "O
novo ministro seguirá a

orientação do PMDB",
proclamou José Sarney, numa
reunião de senadores
peemedebistas. Com a frase,
ele endossa a indicação de
Zimmermann. A decisão, agora,
é do presidente Lula. E

-

següM:do tomes aó governo,
esfá perto de ser tomada,
apesar de o presidente ter dito
que não tem pressa. O PMDB
tem pressa. A bancada do
Senado continua descartando a

indicação de LuiZPaulo Conde
para a presidência de Furnas.

�Cristlanalobo.globOIOg.com

• DO LEITOR

IM,i;iij.tiGUTERMAN
Oriente Médio
é importante?

J�
sq
" (
,

NASSIF

A guerra
das gravatas\18

O Oriente Médio gerou apenas Depois que "O Globo" deu o
4% do PIB mundial em 2006, box com as gravatas que �menos do que a Alemanha. Os Gautama presenteava 5 )

bens manufaturados autoridades, a "Folha" foi5ciá
representam somente 17% das e deu um box com destaqYe
exportações do Oriente Médio, para : .. as gravatas. Pelo·:vist�
contra a média mundial de todos consideram que asm
75%. Com exceção de.Israel, a gravatas são mais releva!!ltis
produção de patentes per que o diáloco que, suger�19UC
capita dos países do Oriente o deputado tedera' Paulosq
Médio é um quinto da Magalhães possa ser o done
verificada na África da empreiteira. A �obert�E� jí
Subsaariana. A dependência entrou, cedo, na fase vira1lh
global do petróleo do Oriente de-pizza, exaustivamente
Médio é decllnante: hoje, a utilizada para tirar o focoife
região produz 30% do todas as grandes operaçôss
petróleo mundial, contra 40% Chegou a hora de suspende
entre 1974 e 1975. O número esse efeito-manada, para(tI

. de vítimas do conflito israelo- com vazamentos de -r"
palestino desde 1921 não irrelevâncias e dar foco n_w;
chega a 100 mil, o equivalente '" temas e nos suspeitos ,O
ao total registrado em poucos . pripçipais. Não,há cr.i�ério.q
meses de conüíto.ernüarfur. jornalístico, nem pressa .de
Diante desses dados, o fechamento, que justifiqlfl
ensaísta americano Edward mais o destaque das gravatas
Luttwak pergunta na revista ou de nomes citados em rn

Prospect por que, afinal, se dá conversas de terceiros, em
tanta importância ao Oriente detrimento das acusaçõesí
Médio? efetivamente relevantes. s r

1q
GG

por causa do dólar baixo. Os
reflexos da queda do dólar
sobre o setor são nefastos. A
possibilidade é observada
também no setor têxtil, como
destaca o diretor-superin
tendente daAbit (Associação
Brasileira da Indústria Têxtil
e de Confecção), Fernando
Pimentel. Segundo ele, com.
esse câmbio, algumas empre
sas' estruturalmente, vão

fechar este ano em US$ 157 manter a produção para a

bilhões, o que sígnifica uma
. exportação, mas na realidade

alta de 14,2% em relação ao o que vai ocorrer é uma inter-
ano passado, e as importa- rupção das vendas externas. E
ções, em US$ 114 bilhões, o Brasil pode regredir com isso.
uma alta de 24,7% em compa- O Governo Federal não
ração a 2006. A projeção do pode assistir a isso passiva
saldo comercial para O ano é mente. Se para uma grande
de US$ 43 bilhões. , maioria o dólar baixo vai ser

De outro lado, empresas do benéfico e se as exportações
setor calçadista já cogitam a . vão bem, está fácil localizar
possibilidade de suspender

:

onde está o problema. E pro
pedidos do mercado externo

�bIOg.estadao.com.br/bIOg/gutennan

Aborto slmnu não?

O Brasil está discutindo
a legalidade do aborto.
Grupos se dividem, uns

acham que é direito da
mulher escolher quem parir,
outros acham que se deve ser

contra o aborto. Logo .esta

remos sendo consultados em
um plebiscito. Fareium breve
comentário: o aborto não é
uma atitude inteligente, nem
providencial sob qualquer
aspecto que se analise a não
ser do aspecto de risco de
vida para a mãe e o feto. O
direito começa quando
termina o do outro e nesse

caso a criança é a parte mais

fraca, indefesa e foi exa
tamente ela a única que não

criou a situação da qual ela

será punida com sua vida.
A vida é um bem precioso

demais para qualquer ser

humano e ela começa com o

sistema nervoso entre cinco
e sete dias após a fecundação

. do óvulo. Achar que o aborto
visa corrigir alguma distorção
é um engano. Saibam que em

qualquer momento ou
período que se faça o aborto
o sistema nervoso do feto já
impressa sentimentos. O
medo do futuro, o medo de
criar um filho nesse mundo
tão conturbado, a situação
financeira ou social às vezes
influem nessas decisões. Mas
saibam que a vida sempre
reserva surpresas e elas
podem ser boas.: quantos

� luisnassi�.blig.lg.c�m.brj 13

.. , 1T• Edson Gomes
Servidor Publico
efegom@yahoo.com.br

!TI
filhos abandonados pelos )

se torriaram . Hitno J

personagens da sua &pO( )
Quantos filhos aCd\ser ,;

seus pais vel,hinho§::lI'!1
deram amor? MuitRf n

nascem em berço drp0\
lembram de Cristo?

rn

Ninguém sabe do)(utu 1

ele não nos pertencelr!a1l1 f

poderemos afirmar que e. <

filho ou aquele será, Ü '.

pertence ao futur<;Q Pa �

finalizar, não olhem para c

passado, não se culIjlrID
'

nada queridas mã�� q
I

abortaram ou não abq.J;.fara i!

olhem para frente 'er'yeja ,,.
futuro melhor e se urn !J

,
• .J

.
fores solicitada de t;lOJg0 P :'
gestação, ame-a e seja fel ih

"

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados póPe-m ��I
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 20t¥. c' '1>

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). . )�
I
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�1TERAÇÃO: PROPOSTA ELEVA O NÚMERO DE PARLAMENTARES MUNICIPAIS Horas-extras custaram

R$ 332 ·mil à PrefeituraJaraguá do Sul deveria ter 15

vereadores, aponta estudo
JARAGUÁ DO SUL requerimento do vereador

Eugênio Garcia (PSDB).
Alire disse que as horas

extras sâo em função da nova
estrutura administrativa e

para atender as demandas dos

setores, em especial nas

secretarias de Obras e Saúde.
"Na Saúde, os serviços são 24
horas por dia, sete dias na

semana. As ambulâncias

quando saem não vão apenas
-

corri. omotorista, mas também
com um profissional da área

de saúde", argumentou,
acrescentando que, na

Secretaria de Obras, as horas
extras são pagas para pessoal
da fábrica de tubos.

O secretário de Obras,
Alberto Marcatto, assegurou

.

que as horas-extras cumprem
legislação específica e são

definidas em portaria. Negou
que o pagamento de horas
extras beneficie um servidor
em detrimento de outro. "São

ragas em função da neces

sidade", garantiu.

Overeador DieterJanssen
(PP) informou que nos seis

meses de horário especial da
Prefeitura foram pagos R$ 332
mil em horas-extras aos

servidores municipais, uma.
média de R$ 55,3milmensais.
Revelou ainda que documen
tos comprovam que na Secre
taria de Agricultura dois
funcionários receberam em

média R$ 1,5 mil de horas
extras e que, em fevereiro, um
deles recebeu R$ 2.733,00.

"Os números comprovam
que o horário de verão da
Prefeitura não reduz custos",
afirmou Janssen durante a

sabatina ao diretor de Re
cursos Humanos da Prefei

tura, Alire Bertoldi. O diretor
foi ontem à Câmara prestar
esclarecimentos sobre horário
diferenciado de trabalho de
servidores municipais e as

horas extras em secretarias.

Ele foi convocado pormeio de

....Levantamento feito

pelo deputado federal

Dlalm;i Berqer foi
_JT!ostrado no Congresso

BRASíLIA
o.

Estudo realizado pelo
!eputado federal Djalma

'Bl,l,erger (PSB) eleva o número
.de vereadores nos municípios

oÍ,do Estado. Pelo levanta

mento, Jaraguá do Sul deve-
2i'íá ter 15 parlamentares, e

SLihâo nove como é atualmente.
Para o Ministério Público, o

,Oldeal seria dez vereadores. Na
s�íe!üslatura passada, eram 19.
_ lAW'
...

.

O documento, entregue
ao presidente da Avesc

Az\.ssociação de Vereadores do
,flE.stado de Santa Catarina),
RuiMendonça, determinar o
"número adequado" de
<Vereadores em cada cidade.
Durante encontro do Fórum
Parlamentar Catarinense, que
;euniu aproximadamente 100 '.'

G.I:í1i-epresentarites de câmaras

municipais do Estado,
realizado no Congresso,
Berger afirmou que o resul
tado do estudo "é bem

próximo da situação anterior
-_

às regras que determinaram
a atual-proporção".

Segundo o deputado, a

Número de vereadores de Jaraguá do Sul foi reduzido de 19 para 11, Mas a Casa já teve 15 parlamentares

da representatividade popu
lar. "Os números corrigem
algumas distorções como é o

caso de Lajeado Grande.
Com população de 1,5 mil

habitantes, tem nove verea-

diminuição do número de
vereadores não resultou na

redução do repasse de verbas

para as câmaras municipais.
N a avaliação de Berger,
houve apenas a diminuição

dores, o mesmo número de

Videira, que tem popu-lação
30 vezes maior", expli-cou .

Pelo estudo, Lajeado
Grande permanece com nove

vereadores e Videira passaria
a contar com 15 parla
mentares municipais. Já nas

dez maiores cidades de Santa

Catarina, o número de
vereadores considerado ideal

pelo deputado fica entre a

proposta apresentada pelo
Ministério Público e a

quantidade de parlamentares
que o município tinha na

Legislatura anterior.
O estudo foi entregue

também aoMinistério Público
e à Assembléia Legislativa.

RESULTADO DO ESTUDO

Cidades ' NúmeroAnterior
Joinville '" 2:�1I
Rorianópolis 21
Blumenau 21
São José 21

19
17
17
17
17
17
15
15
15

Alire, na tribuna, disse que horas-extras atendem.as demandas
C<

I
ITratamento

Falta a alguns vereadores
de Jaraguá do Sul e autori

dades do Executivo noções
mínimas de como se devem
2'tratar durante as sabatinas a

Hintegrantes da administraçâo
DClffiunicipal, quando convoca
'Dâbs pela Câmara. S� tratam
'\

.

-como se estivesse numa

j 'mesa de botequim. Ainda
u,
que sejammuito amigos, cha
mar pelo apelido e tratar um

'Jiâo outro por você ou tu de
rnCmonstra falta de seriedade.

Otimismo
o presidente do PR de

Guaramirim, Francisco dos

Santos, acredita que o partido
terá "boas condições de

disputar. a Prefeitura e eleger
vereadores nas eleições do ano
que vem". O otimismo foi
revelado durante reunião da

legenda, em Rio do Sul.
Lembrou que o PR está

. atraindo filiados de todos os

partidos, o que permitirá aber
tura de alianças com qual
quer agremiação em 2008.

Mais um

Ontem, por volta das 16 horas, um palio bateu no recém

instalado canteiro na esquina das ruas ProcópioGomes e Barão
do Rio Branco. Foi mais um que não aconteceu,no final de
semana e nem depois dameia-noite. Alguma coisa está errada,
porque tem sempre um carro batendo nos canteiros. Ou falta

atenção dosmotoristas ou sinalização e iluminação necessária,
o que não é o caso desse acidente, mas de muitos outros.

Nomeação
o presidente Lula (PT) deve confirmar hoje a nomeação do
secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do
Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann,' como
novoministro;

Na tarde de ontem, líderes do PMDB chegaram a confirmar a

nomeação, mas o presidente disse que não havia tornado a

decisão.
Zimmermann foi indicado pelo senador José Sarney,
considerado no PMDB o "dono" da vaga.

q Coerência
ih, O vereador Dieter Janssen
!jf·(PP) é o único parlamentar
jaraguaens que não tem dois

h;3.ssessores. Também foi o único

que votou contra o projeto que
L 'criou mais um cargo has

1 ('gabinetes.
� Tem vereador que ainda

_desconhece a função para a

'ffl_8ual foi eleito, com os dois

u.sJ' assessores, talvez possa des
) cobrir o que fazer.

Preparo
o vereador EugênioGarcia

(PSDB), autor do requeri
mento convocando o diretor
de Recursos Humanos da

Prefeitura, Alire Bertoldi,
para esclarecer assuntos

referentes ao setor, simples
mente não preparou nenhu
ma

\

pergunta para fazer
durante a sabatina. Alegou
que não sabia que Bertoldi
iria à Câmara ontem.

Fico Quem pode, pode
A Câmara de Jaraguá do

Sul antecipou o horário da
sessão de ontem, das 19 para
as 17 horas, para que os

nobre parlamentares pudes
sem assistir ao jogo de futsal
entre a seleção do Brasil e
dos Estados Unidos, na Are
na Jaraguá.
Essa é a vantagem de.ser o

.
seu próprio chefe.

O. primeiro suplente de
vereador pelo PT de Jaraguá
db Sul, Justina da Luz,
rebateu a informação de que
estaria negociando a trans

ferência para o PCdoB. Disse

que nem pensa em deixar o

partido porque está satisfeito
com o PT. "Sou defensor da
fidelidade partidária", afir
mau.

Petrobras
Petrobras passou do 83º para o 8ºJugar entre as empresas mais"

respeitadas do .mundo, segundo pesquisa divulgada pelo
Reputation Institute, empresa privada de assessoria e pesquisa,
com. sedeemNova York, e representação emmais de 20 países.
A primeira é a dinamarquesa Lego, de peças de brinquedo
para montar. Com três empresas diferentes, a Dinamarca é o

país commais representantes entre o� dez primeiros.
,.< •

.

.
;:.' -. :'�
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BENEFíCIO: FAMíLIAS FORAM CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Itoupava-Açu será atendido

pela secretaria de saúde
Comunidades de
baixa renda terão

oportunidades de
receber o auxílio

OSNIALVES
SCHROEDER

"

Famílias de baixa renda do
bairro Itoupava-Açu, que foi
recentemente anexado ao

município de Schroeder,
foram cadastradas ontem no

programa Bolsa Família para
poder receber o benefício que
varía de R$15 a R$95. As

.

t entrevistas foram realizadas
no Posto de Saúde da co-

A família de Marilene espera ser uma dentre as beneficiadas do programa Bolsa Família'

munidade, no horário das per capita, os filhos devem
"'12h3Ô até 16h, pela Gestora freqüentar a escola assídua

; do Programa Merlania Sou- mente, estar com as vacinas
�"ta. SegundoMerlania são 146

.
em dia e participar de uma

famílias que serão benefi- avaliação nutricional obriga
ciadas com o auxílio, e terão tória que é feita semestral
acompanhamentos através de mente.

visitas domiciliares feitas por CADASTRO - Marilene da
assistentes sociais. O Bolsa Conceição, 31 anos, casada e

Família integra o Programa mãe de dois filhos, de cinco e

Fome Zero' e tem por fina- seis anos, busca oportunidade
lidade assegurar o direito da de conseguir o benefício des-

. população a alimentação ade- de que ele foi criado e parti
quada. O benefício se estende cipou das entrevistas realiza
a todo território' nacional e das. ''Agora é só aguar-dar o
cada município tem um' resultado da avaliação das
gestor. Para participar, os pais fichas para ver se irei ganhar
devem apresentar alguns pré- o auxílio". ErIon Haelsner, 31
requisitos como, ter rendi- anos, marido de Marilene
mentos entre R$60 a R$12Q trabalha comomotoristapara

PROGRAMA

o Bolsa Família é um

programa de transferência
direta de renda que beneficia
famílias pobres (com renda
mensal de R$ 120) e

extremamente pobres (renda
mensal de R$ 60)

Tem por objetivo reduzir a
"

fome e a pobreza contribuind6
para melhorar a qualidade de
vida da população

Sua abrangência é em todo
território nacional. Em
Schroeder serão 146 familias

,> beneficiadas

uma transportadora de

[oinville e seu salário é de
R$500. O filho mais velho de
Marilene sofre com alergia
desde que nasceu, o que
ocasionou um problema nos

olhos que afeta a visão. O
tratamento tem duração de
três anos, dos quais já pas
saram seis meses, e consiste
em se apresentar na clínica
de ]61r\�f[lle ;all.�{S(veteJ)por
mês e o custo do remédio
aplicado através de injeção é
de R$150 mensais mais R$ 60
do colírio.

No Brasil, 50 milhões de

pessoas estão abaixo da linha
de pobreza, ou seja, 29% da

população.

O CORREIO DO'POV00,

Acusados de' malar
,. -

operano san presos
através de testemunhas qukJb
afirmaram ter presenciado a I�
briga ou ter visto a vítima sain-

5
do do bar com os três rapazes�.,

, Jonas foi localizado pela'.}'
polícia na casa de uma

conhecida, também em Ran
cho Bom. Sidnei e CleuzioAY�.

d _,
respecnvamente pa rasto e

enteado, foram achados emf
casa, namesma localidade. Os'

'.

. - h . darnsuspeitos nao aviam presta q
depoimento até o fechamento."
des�a edição, e os motivos da' J.�

"r'
morte ainda eram des-

J

conhecidos. Eles responderãoBj.
por homicídio qualificado e, Sl�I'

. �' III)condenados, deverão cumprir
.

, ')

pena de 12 a 30 anos de prisão'. ,-,
,fin

Fábio mudou-se para j
Schroeder em janeiro, depo[�
d S- F

. dJ -n
e morar em ao rancisco o

�
'uSul por cerca de um ano e

. ''jtl
meio. Ele ficou seis meses.

preso no Presídio de [oinville'
1':)1

por furto e estava em liberdade
condicional. (DZ)

Cleuzio; Sidnei e Jonas responderão por homicídio qualificado
ssm

lBbi

Cac,ho de banana
gêmeo é fato raro

PIERD RAGAZZI/DCP

Família exibe cacho de banana

produção geralmente são

pequenos, mas é um fato
inusitado e raro, principal
mente em bananas desta
espécie", finaliza o enge
nheiro.

PLANTIO - A banani
cultura é praticada por mais
de 5.000 agricultores em todo
o Estado concentrando-se na

região norte catarinense 72%
da produção. Aproximada
mente 30.000 pessoas estão
envolvidas direta ou indireta
mente com esta cultura. (OA)

Curso de culinária
acontece em

caminhão

A fabricantes de biscoito
Isabela está promovendo um

curso de culinária, que acon

tece dentro de um caminhão
em frente ao Supermercado
Breithaupt do Água Verde. O
projeto "Show de Culinária"
está no município desde quar
ta-feira e já contou com aparti
cipação de cerca de 200 pes
soas. As apresentações, que
têm duas horas duração, ensi
nam a fazermassas e sobremesas
com biscoitos.

Hoje é o último dia que o

curso acontece na região. As
apresentações acontecem às
9h30 e 14 horas, e as inscrições
podem ser feitas em qualquer
supermercado Breithaupt ou
no caminhão. Para participar,
basta trazer um pacote de
massa ou de biscoito Isabela.

O projeto é realizado na

região sul há cerca de um ano

e meio. (DZ)

SCHROEDER

A polícia identificou três

suspeitos de terem assassinado
o operário Fábio Alberto
Obenaus, 30 anos, quemorreu
na madrugada de ontem de
pois de ser espancado. Sidnei
Oliveira, 1B, operário, Jonas
Luis .Marrins, 1B, desem
pregado, e Cleuzio Décio

Nazário, 42, operador de má

quinas, estão detidos na Dele
gacia de Guaramirim e serão

levados ao Presídio de Jaraguá
do Sul hoje pela manhã.

Fábio foi encontrado com

ferimentos graves na Rua
Gustavo Streitt, na localidade
de Rancho Bom, em Schroe
der (próximo ao Bár do
Otávio). Ele sofreu trauma

tismo craniano e morreu no

Hospital São José minutos

depois de ter sido levado pelos
bombeiros.A equipe de inves
tigação chegou aos acusados

,

RETRATO fALADO / fir

i o
PIERD RAGAZZI/DC(.\

BARRA VELHA

A família do agricultor
.,Valdir Zimmermann, de Barra
Velha, ficou surpresa ao

descobrir em meio a sua

grande plantação de bananas
Caturra, um cacho um tanto

quanto curioso. Ao realizar
tratos culturais no bananal,
que fica na localidade de Rio
Novo, se depararam com um

cacho gêmeo.
De acordo com o enge

nheiro agrônomo da prefei
tura, Osvaldo Duarte, este

fato é raro na espécie culti
vada pelo agricultor. Ele ex-

.

plica que este fenômeno é co

nhecido por Dicotomia e que
este tipo de acontecimento é
'interessante apenas pela
curiosidade. "Apesar da

formação dupla, economica
mente não é relevante, porque

, OS.: cachos oriundos desta
i ... : ;�..

.

�:,j,

I �I

�.2}.)
r I

j ')/:

lJ Bí

I.'-nq
, 30i
2W

A Polícia Civil de Guaramirim divulgou ontem o retrato falado dos bandidos que assaltaram a .Jj �

agência do Besc do município na sexta-feira passada. O ladrão que comandava a ação e que
'I

rendeu o gerente e a tesoureira, portava rádio transmissor, usava óculos, era moreno, magro, )h1
tinha cabelos e olhos escuros, altura entre 1,60 e 1,65 e idade aparente de 40 anos. O outro I, '1,

bandido, que ficou com o gerente nos fundos da agência, tinha pele clara, cabelo carapinha ('P;

raspado e grisalho, olhos escuros, màgro, altura aproximada de 1,85 e aparentava ter cerca de >r1bi
43 anos de idade. A polícia suspeita que eles não sejam do Estado. )r,
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:I( DISPUTA: :JOINVILLE TEM INFRA-ESTRUTURA E JARAGUÁ O MERECIMENTO', DIZ NIURA

udiência pública pró UFSC acontece hoje à noíto!
"'"""M

I".ideranças políticas
empresariais dizem
ue -mobilização pode
ará,ntir implantação

LLYERDMANN
AMGUÁ DO SUL

.J

.K implantação de um

:-tI am�us da UFSC (Univer
�h idade Federal de Santà Cata
;11: ina) em Jaraguá do SuI tern

illi ais um capítulo hoje. Nesta
x ext�-feira, a cidade recebe a

iGi isiti do reitor da instituição,
éJl )rofe�sor Lucio José Botelho,

ue participa de audiência
ública a respeito do assunto.

desde as primeiras sonda
�

ens, em 2004, quando o depu-
)£ ado federal Jorge Boeira
" ínvestiu.as verbas de emendas

� interiorização do ensino

ID ;superior,' várias foram as

cidades candidatas a perten
cer ao campi da UFSC. Pouso
Redondo e Araranguá são

exemplos daquelas que conse-
guiram a extensão, assim como

Jaraguá do Sul. Em contra

partida, a disputa pela infra
estrutura completa ainda é

travada entre diversos muni

cípios do Norte do Estado:
Para a secretária de Desen

volvimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos, esta
.competição é natural. "Join
ville tem vantagem por causa
da infra-estrutura oferecida.
Mas, Jaraguá tem o mereci

mento", comentou, Ela acre

dita também que pouco im

porta o local escolhido para o
.

novo campus da UFSC, po
rém, ele deve privilegiar toda
a região com inúmeros cursos,
inclusive de pós-graduação.

Já o presidente da Câmara
de Vereadores, Rudolfo

Gesser, enfatiza que "não se

deve brigar" pela implanta
ção, pelo menos contra a

maior cidade do Estado. O
caminho, segundo o repre
sentante do legislativo, é pro
var o direito de recebe-la. "Ela

precisa vir para cá", frisou.
O secretário de Desenvol

vimento de Jaraguá do Sul,
Mareio Silveira, também
. encabeça a lista de lideranças
que participam domovimento
"UFSC Aqui". Neste sentido,
comenta o fato de o campus
ter importância no âmbito

regional. "Com esta vinda
ficaremos totalmente diferen
tes. Fortaleceremos as áreas de

serviço e entretenimento e a

infra-estrutura acompanhará
esse processo", disse, lem
brando o fato de a implantação
da universidade concretizar
um pensamento de desenvol-

.

vimento amplo.
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Recentemente o reitor da UFSC recebeu comitiva jaraguaense em Florianópolis para tratar do assunto

llnstituições de ensino apóiam instalação da Federal
Ao contrário do

�
que se

(JI ode imaginar, as instituições
� de emsino superior da �icro
regi�; são'favoráveis à insta

ação do campus da Univer
!I idade Federal de Santa
j, Catarina em Jaraguá do Sul
u ou cidades vizinhas. Confer-

e oprofessorLuiz Duarte de
o Souza, da Faculdade Jangada,
II "novas unidades de produção

conhecimento sempre
n trazem benefícios à cornu

,i nidade, diretas ou indiretas,
D' contribuem para o desenvol
ri', vime.nto social e econômico
J do local".

(\ reitora da Unerj, Carla
l' Schreiner, concorda corri a

opinião de Duarte, porém,
) acrescenta ser necessário
! pensar na infra-estrutura exi
jo gida por este investimento.

f.' "Jaraguá
.

tem' condições de
�1 receber e hospedar todos esses

Carla: UFSC sim, cursos repetidos não

alunos que virão de fora?",
indaga. Outra situação duvi
dosa para Carla diz respeito
às intenções da UFSC em

relação às novidades trazidas.
"Se for para vir que venha
com cursos de ponta e de

licenciatura, não somente

com repetições", concluiu.
'o coordenador de

Relações Institucionais da

Fatej (Faculdade de Tecno

logia de J araguá), Randal
Gomes, também não vê pro-

blemas vinculados à insta

lação da Universidade de
Santa Catarina. "Estamos

.estagnados economicamente.
há sete anos", explica. Com
esta vinda existe a possibi
lidade de migração de pesqui
sadores ao Vale do Itapocu,
injeção de recursos federais
na região e, ainda, a dinami
zação dos universitários.

Cenários estes .responsáveis
por ajudar a reverter esta si

tuação e que, por isso, fazem
a entidade ser favorável à

vinda da Federal.
O diretor da Fameg (Fa

culdade Metropolitana de

Guaramirim), Balduíno Rau
lino, também foi procurado
pela reportagem do O Cor
reío do Povo, mas até o

fechamento desta edição não
havia se posicionado sobre a

questão.

�Entidades entregam pro-jeto de viabilidade
Durante a audiência pú

JI blíca desta noite, marcada pa
H ra começar às 19h30 noGran
I de Teatro da Scar, a Amvali
\) (Associação dos Municípios
»)' do Vale do Itapocu) encabe
,1 ça o grupo que entrega um

Iq projeto de viabilidade pró-
1i instalação do campus da
�I UFSC. Ameta é sensibilizar o
,; reitor da instituição emostrar

o o interesse da região.
O presidente da Amvali,

1 Felipe Voigt,' comenta que a

1 proposta tem como gancho
q principal "a convergência de
)J idéias entre sociedade e enti

". � des", Indiferente de qual

cidade conseguir o campus, o

importante para ele é a imple
mentação da pesquisa espe
cializada no Vale.

Quanto aomunicípio a ser

escolhido, Voigt sinaliza
Jaraguá do Sul como o local
melhor posicionado estrategi
camente. Contudo, toda a ex

tensão da BR�280 passa a ser

propícia a abrigar a estrutura,
caso venha para algum dos
sete integrantes da Amvali. "A
decisão quanto ao ponto exato
cabeà reitoria", resume ..

Mesmo assim, João Batista
Vieira, presidente da CDL ,

afirma ainda existir chances

, .'
«c .:t

'"

de o professor Lucio José
Botelho definir a questão de
maneira positiva à Jaraguá do

.

Sul e localidades vizinhas. "O

público precisa compare-cer

para a autoridade sentir a

necessidade da implantação
aqui", completou.
A audiência é .aberta à

comunidade em geral e a

expectativa dos organiíadores
é de reunir cerca de duas mil

pessoas. Alunos matriculados
no 3º ano do EnsinoMédio de
escolas do Estado serão libera
dos das aulas da noite desta
sexta-feira para in-tegrar 'o
debate.

NOTICL:\.S DO CIRCULO ITALIANO DE lAMGllA DO SUL

�,o

(4IJirculo
.

Italiano
de Jaraguá do �ul

Estamos preparando a 17/0 Festa Italiana
ADiretoria do Círculo Italiano dejaraguá do Sul está preparando a 17' edição da grande festa italianade 2007 que será realizada no início de julho.
Este ano teremos grandes e'belas atrações que se estenderão por três dik, 6, 7 e 8 dejulho, no Pavilhão"A" do ParqueMunicipal de Eventos.
Na sexta-feira, dia 06, haverá urn grandejantar dançante com o tradicional prato típico regado aum bom vinho, além de diversas atrações culturais e
homenagem aos descendentes das famílias de imigrantes italianos (AJquini, Bertoli, Tomaselli)

.

No sábado, dia 07, teremos o baile do vinho animado pela tradicional e animadíssima bandaMontreal, bem como a eleição da novaRainhado
Círculo Italiano, em parceria com as Associações deMoradores.

'

Domingo 08, teremos urn dia cultural com missa em italiano e encontro de Corais Italianos de.Iaraguá do Sul, Cuaraminm, Massarànduba, São
Bento do Sul e Rodeio. Ao meio-dia será servido prato típico italiano com delicioso vinho emuitamúsica.
Vieni festiggiare con nail

Jantar Mensal - 25/maio/2007
Nesta sexta-feira, dia 25 de maio, com início às 20:00 horas, acontece em nossa Sede Social, o jantar típico italiano.
Adquira seu ingresso antecipadamente com adiretoria, coralistas e na sede (3370.8636).
Venha saborear uma deliciosa polenta com galinha regada aum bom vinho.
Valor do ingresso: R$ 15,00 (quinze reais) por pessoa
Dança folclórica
Continuam abertas as inscrições para novos dançarinos com idade entre 8 e 12 anos que desejam ingressar noGrupo de Danças Folclóricas do
Círculo Italiano. Os interessados poderão entrar em contato com a professoraDalvaFloriani, pelofone 3370-8602, após às 15:00h ou naSecretariado
Círculo pelo fone 3370-8636, das 14 às 19:00h.
Curso de Degustação de Vinho
Aos apaixonados pelo vinho, a Diretoria do Círculo está oferecendo mais um curso de degustação da tão apreciada bebida Omesmo acontecerá nos
dias 19 e 21/06i07 na sede do Círculo, com número departicipantes limitado a 20 pessoas.
Seja urn grande conhecedor de vinho. Venha participar deste curso. Inscreva-se pelo fone 3370-8636.
Eleição Rainha do Circulo Italiano de Jaraguá do Sul! 2007

Estão abertas as inscrições para as candidatas aRainha do Circulo Italiano deJaraguá do Sul.jovens entre 16 e 22 anos poderão inscrever-sejunto às
associações demoradores de cada bairro. O concurso será realizado no dia 07/07/07 no Pavilhão "A" do ParqueMunicipal de Ev�ntos.
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Na última sexta-feira, 18, o salão "Ilse Cabeleireira" foi

reínaugurado. Para comemorar a nova fase, Ilse (foto)
ofereceu coquetel para as clientes. O espaço foi ampliado e

os sert'iços de beleza continuam os mesmos, só que com

nova�strutura. Ilse atente clientesde todas as idades, mas
algumas estão com ela desde o começo da profissão, há 28
arios, \como é o caso Brunhilde Schmõckel (foto).
Consideradas por Ilse "clientes especiais". Para ela,as clientes
são co�o pessoas da família, Ilse fala coni orgulho da profissão
li'le escolheu. "Lu cimo a minha profissão!".

!

.' E;-ibcana interna'

L'��:���:��===
ao evento. Das sete equipes inscritas a equipe "Berço
�e 1njO�'�.,��tor.d����ç�lji gi�¥J"i

.

rbiga.Tt
corol o prêmio de R$ 3d por integrante. segunêlo
blgat ficou com o grupo "Anjos da Vida" (setor de

rca 1l1.�dica) qlJefaturaram um todízio de pizza. O
. eve�to serviu para a integração dos profissionais e a

pre6cupação com o meio ambiente, já que a gincana
,1�:l': :.�ftecadoU'fnateriais reciclsdos.
fft(,:j�. 1
Fill':: I

<'

on

:�Jre�namento
ob. A. Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas do
ri B�Vãle do Itapocu) em parceria com a Acijs e com o Sebrae,
,.jb'of�reck a associados e demais interessados treinamento sobre
.. ! I

5dJ:sutessfio e profissionalização em empresas familiares. A
ojf)e�tivid�de está programada para o período de 28 a 31 demaio,eb Fd' 8..! 12 h C' O

.

'f- " qS �s oras, no elas. .

treinamento tem como meta
-ux

:awesertar e analisar as características da empresa familiar.
�2?I!CbndJzido por René Paulo Siqueira, engenheiro mecânico

formado pela UFSC, com especialização em administração
--de empresas, engenharia têxtil e gestão avançada. Inscrições

e mformações estão disponíveis na Apevi (3275�7024) e no

Sébraé (3371�7843).

.. LOTERIAS

• LOTERIA FEDERAL'
TI

extração: 04.140
1° Prêrrno: 25.946'"
200.000 00

- __.-

2° Prêmio: 03.380 - R
12.000,00
3° Prêmio: 09.733 - R$
8.000,00
lfo�: 31:818 - R$
6.000,00
5° Prêmio: 20.429 - R$
4.000,00

correio.com@dcorreiodopovo.com.br

Exposição
Usuários e visitantes da

Biblioteca Pública Rui
Barbosa que passarem pelo
estabelecimento até o próximo
dia 31 poderão apreciar a

Exposição Arte em Garrafas.
As obras foram confeccionadas
pelo artista Leonélio Camargo,
que utilizou a técnica de
esmalte sobre vidro.

Ampliação

Prefeitura concede descontos
A Prefeitura de )araguá do

Sul está concedendo des
conto de 100% da multa e

80% dos juros de mora no

pagamento à vista de débitos
(IPTU, ISS e CM, taxas e

preços públicos) vencidos até
31 de dezembro de 2006,
ajuizados ou não. No dia 10'
de dezembro deste ano

encerra o prazo. para quem

quiser aproveitar esta

oportunidade, conforme
estabelecido na Lei 4.655/
2007. Os interessados devem
procurar o setor de Tr i

butação, no.Centro Adminis�
trativo, situado na Rua
WalterMarquardt, 1111, na
Barra do Rio Molha. Infer
mações pelo telefone 33.72�
8059.

Confirmação
A Udesc (Universidade do

Estado de Santa Catarina)
iniciou ontem o período de

confirmação de inscrições
para o vestibular de inverno
2007. O processo pode ser

feito pela Internet. (www.�
udesc.br) ou pelo telefone
(48) 3334-6002 até o dia 2 de

junho. Os aprovados serão

divulgados até o dia 9 de

junho.

I
. r

DIVULGAÇÃO
,

O CORREIO DO POVO'
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�iraUgUração de Salã�"m".,,, Interdição
l No próxima domingo, 27,

das 7 às 16 horas, as Ruas

Expedicionário Gumercindo
da Silva e a Avenida Getúlio.
Vargas estarão. interditadas. A
medida é necessária devido ao

serviço. de manutenção. da
passagem de nível (linha fér
rea) a ser executado por servi
dares municipaisda Secretaria
de Obras Públicas e Habi
tação de Jaraguá do Sul.

Será assinada hoje a ordem
de serviço para a ampliação
da: EscOlaDomPío de Freitas,
em' [araguá do Sul. A sole
nidade acontece a partir das
l5h30, nas dependênciasda
escola. O valor para a obra é
de R$ 79mil. O prazo para o

início das obras é de 90 dias e

engloba cerca de 76,75 me

tros quadrados.

Festival da Canção
O 13º Festival Estudantil da

Canção acontece hoje no

Ginásio de Esportes Arthur
Muller, em Jaraguá do SuI.
Serão mais de 51 músicas

interpretadas por crianças,
adolescentes e adultos, de
toda rede de ensino jaragua-

. ense. O evento tem o objetivo.
de promover o intercâmbio
musical, estimular novos ta-

Música na Praçª
Neste domingo, 27, a partir das 19 horas, mais duas

bandas supirão ao ..palco da Praça Angelo Riazerà '.n:lii
segunda edição do Projeto Música na Praça. As bandas
que se apresentam sâo: Arrogantes e The Sérés. Com o

o.bjeti\'o d('loferecer entretemmento�çomun.icJ.aq,e através
de números musicais com bandas ou grupos da região, o
projeto é realizado pela Fundação Cultural em parceria
com a Asmuvi (Associação dos Mús,icos .cJ.o Vale do
Itapocu) e o apoio da Stúdio FM.

lentos e proporcionar lazer aos
estudantes. O festival é
dividido em três categorias: A
(1 º ao 5º ano ou Pré a 4ª
Série), B (6º ao 9º ano ou da
5ª a 8ª Série) e C (Ensino
Médio).A premiação varia de
R$ 800 a R$ 50, dependendo
da colocação e da categoria .

O evento inicia às 13h30 e tem

entrada é franca.

Palestra
A empregabilidade aos

profissionais de engenharia de
software é tema de palestra
que Dionei Cleber Vieira
ministra' no Anfiteatro da
Sociesc (Sociedade Educa
cional de Santa Catarina),
em [oinville, na próxima
segunda-feira, 28, às 19 horas.
Profissional de tecnologia da

informação com mais de de�
anos de experiência, Vieira
tem conhecimento em con

sultorias e desenvolvi-mento
de soluções em tec-nologias
para grandes corporações
públicas e privadas. Dionei
Cleber Vieira é participante
ativo como palestrante em

diversos eventos de nível
nacional e internacional, tais
como o Comdex, 00 e

Borcon. A palestra é aberta à

corriunidade e as inscrições,
gratuitas, podem' ser

realizadas pelo 0800�643�0133
ou pelo e-mail atendimento
@sociesc.org.br.

Agressão
Na quarta-feira, 23, por
volta das 10 horas, a PM (
Polícia Militar) foi acionada
na Rua João Alves, Bairro
Tifa Martins, em Jaraguá
do Sul, para atender um
caso de agressão. A
vítima V.S. de 20 anos

informou que seu

convivente L.M., 30, lhe

agrediu e ameaçou de
morte com um revolver e '

fugiu logo em seguida: A
PM localizou L.M., que
mesmo resistindo foi
âetido e encaminha para a

Delegacià.

Assalto
Também na quarta-feira,
por volta das "11 horas, um
estabelecimento comercial
no Bairro Vila Rau foi
assaltado. Um homem que
estava com uma moto,
entrou com o capacete no

Mercado Franzner, se

dirigiu ao caixa e ameaçou
M.J.F, 23, com um revólver.
Ele roubou R$. 360 em

dinheiro e fugiu. Até o

momento ele não foi.
localizado.

OBITUÁRIO
Faleceu ás 20:00h do
dia 23/05, o senhor
Olmiro Lucas de Albenaz
com a idade de 77 anos.

O -velórlo foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério Municipal de
Schroeder,

Faleceu ás 03:30h do
dia 24/05, a senhora
Maria Alves com idade
de 85 anos. O velório foi
realizado em sua

residência e o
.

sepultamento no
.

cemitério Santo 'Antônio
em Nereu Ramos.

• INDICADORES ECONÔMICOS �

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,968 1,970 11

PARALELO 1.98 2,09 11

TURISMO 1,980 2,043 11

" MERVAL (B. Aires) 2.172 -1,08%
" NIKKEI (Tokio) 17.696 -0,05%

• CUB maio

0,6501 % 792,88
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DE FUNDO por Julimar PivattoBRASIL�IRO: CINCO ATLETAS DA EQUIPE AJINC/URBANO/FME PARTICIPARÃO DO NACIOt.JAL EM JUNHO • LINHA
DIVULGAÇÃO

Varzeano
,

Acontece amanhã a rodada decisiva doVarzeano, simu�aneamente em

quatro campos diferentes, sempre a partir das 13h45. No João Pessog
jogam Barrabaxo/Tranze o Pé x Kiferro e Gesso Jaraguá x GalvanizaçãQ
Batisti. No Caxias tem Juventude/ADD Makler/Bar do Paraná x JuveniV
Caxias e Amizade/Rozzaco/Soletex x Botafogo. No Guarani tem Jogq
Bon�o x Estrada Nova e Garibaldi x Água Verde/Consistem. Por fim, ná.
Vila Lalau, jogam Serysyl xNostra Incorporadora e Operário xGalácticoSi.
Destes, apenas o Barrabaxo/Tranze o Pé já está classificado. �,

t,
.;
�ProibidoPsicologia

A Felej (Fundação
Municipal de Esportes,
Lazer e Eventos de
Joinville) resolveu proibir o

acesso da União Tricolor de
forma uniformizada aos

jogos da Liga, assim como

custear os ingressos. Bela
atitude. Infelizmente os

bons pagam pelos ruins. E
é melhor parar com isso

,

antes que alguma coisa

pior possa acontecer.

A Malwee futsal vem
aumentando e melhorando o

quadro da comissão
técnica. Quem chegou esta
semana foi a pSicóloga
Sheila Ortiz da Silva, que vai
trabalhar com o grupo. Pós

graduada em psicologia do

esporte, ela vai iniciar o

trabalho com um

diagnóstico do grupo, para
depois passar para a fase

preventiva.

I

I

1m
,
lsi

eu

t'

Emprestado
o meia Rodrigo Silva, do
Criciúma, foi emprestado
ao Atlético Goianiense,
atual campeão goiano.
Como ele não teve boa

parficlpaçâo na equipe
titular do Tigre, o técnico do
Atlético, Edson Gaúcho,
que já trabalhou no Sul
catarinense, resolveu levá
lo. No ano passado, o

mesmo Edson trouxe Silva
para o Criciúma.

Reforço'
A Chapecoense anunclou
mais um reforço para o

Brasileiro da Série C. Trata
se do lateral-direito índio,
27 anos, que foi revelado

pelo Cruzeiro e passou por
Portugal, Espírito Santo,
Ceará e Villa Nova (GO), e

estava no Jaguaré (ES).
Mesmo atuando como

lateral, ele foi o vice
artilheiro do Campeonato
Capixaba deste ano. .

Of

Henrique FructuQzo e Otávio de Azevedo têm o esporte no sangue e acreditam que não existe tanta cobrança por isso

1�:Dois jaraguaenses entre os três

.methores da natação nacional
;J/,"; .1: :.·i � }, ""i .J � ,",'� Jt &'- �;!

,._.)h0tá'1&�de+Âz&V'8t;JOii'� ,

I

e 'Henrique Fructuozo

podem' brigar por
5;' 'medalhas no Brasileiro

t.�cni5?k s � �rW��l M.arin,�'; I urna _)4I}ql�",��ss� Otávio. "É
que também pratica natação. lá que estarão os melhores e

Mesmo assim, os dois garan- nadar, lá vai ser diferente, vai
tem que a cobrança é a mes- bater um pouco de nervo

ma que os outros atletas. sismo", emendou Henrique.
"Não acho que tenho mais Otávio não disputará a

responsabilidade. Eu procuro prova dos 50m costas no

dar omeumelhor sempre sem Brasileiro porque ela não faz

pensar nisso", disse Otávio. parte do calendário. Ele
"Ele quer apenas que eu me participará dos 100 e 200m

supere, mas quer isso de todo 'costas e 100m borboleta.
mundo. E tem a questão de Henrique, além da prova dos
ser exemplo", afirmou Hen- 1.500m livre, vai também nos

rique. 200 e 400m livre. Os outros

Os dois vêem com bons três atletas que irão nesta

olhos a oportunidade de competição são Aléxis

disputar o Brasileiro na Schroeder (WOe 20Ompeito),
piscina que servirá para os Midiã deAndrade (50m livre,
Jogos Pan-Americanos. "Dá 200m medley e 100m costas)
para sonhar alto. Meu e Paola Mattos (200m
objetivo é buscar pelo menos borboleta e 400 e SOOm livre).

Diretoria colorada
recusa vender Pato

2Sseg75. Já Her!�gue, Fruc
tuozo é o terceiro nos 1.500m

livre, com 17min33seg70.
Ambos são da categoria
juvenil 2 (16 anos) e dis

putarão o Brasileiro da cate

goria de 22 a 24 de junho,
evento que inaugura o Com

plexo Aquático Maria Lenk,
•

onde serão disputadas as

provas de natação do Pan.
Além dos bons resultados

e da preferência pelo mesmo

esporte, os dois têmmais uma

coincidência interessante - o

esporte vem de família.
Otávio é filho de um dos
maiores nomes do esporte
jaraguaense - Murillo Barreto
de Azevedo. Já Henrique tem
os pais, Ronaldo e Iara, como

PORTO ALEGRE O presidente do Inter,
Vitória Piffero, rechaça com

veemência a venda e assegura
que ele permanecerá no

Beira-Rio até O final do con

trato, em dezembro de 2009,. -r

"Nada sei sobre o interesse do
'

Benfica. Aliás, ele não está à

venda. Podem tirar o cavali
nho da chuva. Se algum clube

quiser levar oAlexandre pato
terá'de pagar a cláusul� de

I

rescisão, pois nós não abdi-
camos dele pormenos", disse

. ,
o dirigente.

,

JULIMAR PIVATI,O
JARAGUÁ DO SU� O atacante do Inter, Ale

xandre Pato, voltou a despertar
o interesse da Europa. Depois
das sondagens de Chelsea e

Milan, agora, chegou a vez de
os portugueses do Benfica
sonharem com o garoto de 17
anos. Segundo os jornais por
tugueses, o clube estaria dis

posto até mesmo a fazer uma

parceria parabancar osUS$ 20
milhões (cerca de R$ 39 mi

lhões) exigidos pelo Colorado.

Dois atletas da equipe
Urbano/FME de natação
receberam boas notícias

ontem. Eles estão entre os três

melhores dó ranking nacio

nal' elaborado pela revista

especializada Swim in up.
Otávio de Azevedo é oI

I segundo melhor nos 50rri

costas, em piscina curta (25
-

metros) com o tempo de

Kreis Jr. disputa .3a

� etapa em Tarumã
I

� I JARAGUÁ DO SUL
�i

Romário diz que se

. aposenta este ano,'

COPA AMÉRICA COPA DO BRASIL

Estádios podem
ficar inacabados

Figueirense faz
a final em casa

ARQUIVO/OCP RIO DE JANEIRO
A Conmebol está te

merosa quanto ao prazo do
término das obras em alguns
estádios que receberão as

partidas da Copa América
2007. A entidade informou
ontem, após inspeção de uma
semana, que nem todos os

estádios podem estar prontos
para a competição. Eugenio
Figueredo, vice -presidente,
disse que a equipe voltará em
junho para outra visita para
conferir se a obra foi con- .

cluída.

O Figueirense levou a

melhor no sorteio da CBF e

poderá disputar o segundo
jogo da final da Copa do
Brasil em casa. O primeiro
confronto será no dia 30 de
maio, às 21h45, no Mara
canã. Uma semana depois,
em 6 de junho, o Figueiren
se recebe, no EstádioOrlan
do Scarpelli, também às

21h45, o Fluminense. Tanto
catarinenses quanto cario

cas lutam pelo primeiro
título da competição.

Neste fim-de-semana, o
piloto Kreis Jr. estará em

Tarumã (RS), onde disputa

lW' a 3ª Etapa da Copa Clio. O
,

'11 circuito é conhecido como

Ci,�/I;:; um dos mais velozes do país
1�i� e o carro do jaiaguaense
_�a passou por uma inspeção
_£80

I geral antes da prova. "Estou'''0 '

o" .,

confiante. Eu gosto do

D }raçado e no ano passado
'conquistei um troféu.
Pretendo repetir afeito",t .

� disse Kreis.

Mesmo apresentando
uma grande disposição nos

últimos treinos do Vasco e se

colocando à disposição para
enfrentar o Náutico no

próximo domingo, Romário
não' jogará até o· fim do

Campeonato Brasileiro. O
artilheiro afirmou ontem que
a aposentadoria está pró
xima. "Ainda jogarei algu
mas partidas, mas logo
deverei me aposentar",
garantiu o baixinho. Romário garantiu que joga doniirigo. '

- �-J
Kreis está confiante para prova
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LOTAÇÃO MÁXIMA: TORCIDA DEU UM SHOW NO PRIMEIRO EVENTO ESPORTIVO DA ARENA JARAGUÁ

Brasil sofre para vencer EUA
PIERD RAGAZZI/DCPo grito de gol cada vez mais

entalado. Até que aos 12'20",
a Seleção Brasileira teve uma
falta em frente de frente para
o gol adversário. A torcida
aqueceu a garganta enquan
to Márcio rolava para Falcão
chutar e fazer o primeiro gol
na Arena Jaraguá. Na co

memoração, ele tirou a

amarelinha e exibiu outra

com os dizeres "Eu amo Jara
guá do Sul" na frente e "Cada
vezmais" nas costas. Foi o que
bastou para acender ainda
mais o ginásio.

Três minutos depois, mais
festa. Tostão, jogador do
Carlos Barbosa, driblou o

goleiro e fez o segundo. Depois
do intervalo, os Estados
Unidos continuavam seguin
do à risca o objetivo tática.

Marcação sob pressão e subs
tituições 'constantes para evi
tar o cansaço. O talento brasi
leiro apareceu novamente aos

sete minutos, quando Falcão
tabelou comValdin e mareou

o terceiro. Aos"13'56",Willian
acertou a trave e Tos-tão foi
oportunista e aprovei-tou o gol
vazio para-fazer e quarto.

Quem esperava a

gOleada viu um

adversário marcando
forte a todo instante

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A torcida e os jogadores
esperavam um jogo mais fácil
ontem à noite, na Arena
Jaraguá, contra os Estados
Unidos. Mas o time adver
sário, sem muita tradição no

futsal, impôs uma marcação
forte a todo jogo. Mesmo
assim, os brasileiros souberam
usar o talento na hora certa e

venceram por 4xO, com dois
. gols de Falcão e dois de Tostão.
''A gente esperava um jogo
mais fácil. Mas eles marcaram
muito bem e dificultaram as

ações", disse Valdin.
Os norte-americanos

começarammelhor a partida
e assustaram o goleiro Ro

gério por pelo menos duas
vezes. Os brasileiros também
perdiam muitos gols e a

torcida começava a ficar com Falcão anotou o primeiro gol da Arena Jaraguá e ainda fez o terceiro na vitória brasileira por 4xO sobre os norte-americanos

·COMO DESENVOLVER EQUIPES
RÁPIDAS, FLEXivEIS E DE AUTO

DESEMPENHO.

·0 PERFIL DO PROFISSIONAL
DA QUALIDADE

·COMPROMISSO·A REVOLUçAo DO NOVO MILêNIO
NO ATeNDIMENTO E NAS VENDAS

·LEALDADE
·UM PROGRAMA DE

CAPACITAÇAo PROFISSIONAL

·0 PODER DAS RELAÇOES HUMANAS

·0 QUE OS CLl.ENTES QUEREM
·COMO LIDAR COM PESSOAS

DIFíVEIS, FAZENDO COM QUE TODOS
TRABALHEM EM HARMONIA

E PRODUZAM MAIS E MELHOR.

·RESPONSABILl.DADE
·COMO TRANSFORMAR RESULTADOS

RUINS EM BONS RESULTADOS

-INOVAÇAO. CRIATIVIDADE E AçAo-A NOVA DINAMICA DA Ll.DERANÇA
NA IMPLANTAÇAO DOS PRINCíPIOS

DA QUALIDADE.

-O PODER DA Ll.DERANÇA
EM MOTIVAR E OBTER O

COMPROMETIMENTO DE TODOS. LIDERA�ÇA, COMPROMETIMENTO,
ATENDIMENTO E RELAÇÕES' "HUMANAS

.
.

.

-COMO EVITAR PEQUENAS FALHAS
QUE PROVOCAM GRANDES PERDAS.

-O QUE COMEÇA ERRADO
TERMINA ERRADO.

-FALHAS DA GERêNCIA E
COMO CORRIGi-LAs.

Data: 28 a 31 de maio 2007 I Local: Scar I Horário: Das 19:30 ás 22:30
Informações: 9953-9383 cflvete I 9988-5063 cf Américo

-OS SEGREDOS DOS
GRANDES LiDERES.

-AS BASES DA INTELIGêNCIA
EMOCIONAL PARA FAZER AS PESSOAS

TRABALHAREM EM EQUIPE
E EM HARMONIA.

ELIAS LOURENÇO
Fundou e dirige o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial.

Autor do livro: SUPERAÇAQ; 7 atitudes para o Crescimento Pessoal e Profissional.
Considerado um dos melhores Comunicadores Empresariais da Atualidade.
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Frio o.a,va eT,
acessonos

para proteger!

r
r
I
I
I

O CORREIO DO POVO 81
DIVULGAÇÃO

PARALISAÇÃO DA
PF ENCERRA HOJE, MAS
REIVINDICAÇÕES NÃO
FORAM ATENDIDAS • 82

MINISTRO GILMAR MENDES
. FAZ DURAS CRíTICAS À ATUAÇÃO· .

DA POlÍCIA FEDERAL • 83

, !

I

I I
I

r.

,

I
I

Chegou a hora! Veio o frio e com ele a oportunidade de um adotar um visual
cheio de charme. Os acessórios de inverno estão com tudo: eCharpes,
cachecóis, gorros, toucas, botas ... ótimos para proteger contra o frio e deixar
você com um guarda-roupas super personalizado. Confira!

II
!

t I
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TERMINA HOJE ÀS·8 HORA$'A PARÂU$AÇÁj) DOS·PF DE.TODO O PAís
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"

...Prõxíma greve pode
ser mais radical, diz PF

DIVULGAÇÃO

'Se a situação continuar o movi'mento será mais radícal e prometemmaís maoítestações

O apelo é pará continuar O movimento será for acertado o movimento

reajuste sálartat
.

",' .m�lÍ� 'radical e podem 'aSOh;" deverá voltar com m�is força.
de 30% é a ·criaçã.:.Q.

"

..

'.
, .•. tecer maiS manifestaç5es;ti;:i.s_", Ele não- descarta a realização

RróXim�sséfuanas. _ ":"
. -

d� operação padrão, no
de um plano espécisí '

' "

'. .

, ,

'

A c.a,te.gori_a ficou, séni
'

aeroporto de Florianópolis.
de, carreira : .

,"

, r�spostâs elo governo :.e 'sé,
.

A situação na' superin-
-

.

.' .�•.. : 'té.iXt'iÜ:1:CbiÍi,os fepreseritânt�s'� ··tendênciada Polícia Federal,.

FLOHIANÓPOUS' '/
"

.

':

dos movhti��tc)s grevista e'd(i�" 'rla;�v:enida' 'Beirã-Mar, em
"

"

"

,�ministérios' daJu$tiça e ao�;A�10.rian6polfs, está mais
,

termina hoje, à��-8. horas, r. Pla�ejari:i¢�tQ:.:O ápelo"é;para "

, ,t;�nqüila. Jjifer��t� dos dois
a paralisàçãd "dQtpp:Udais c ,qUe:o-d)l±Gl:�;Ch�pjjÓ1�hto"q_ó::,>:pti��ito's, dias', de' greve,

. federais de ioga o-pàís . .o'·
-

acordo, 4u� estipu�avafúa;' " \qu��d9muitas pessoas foram
presiderrte do Sindicato dos justé." f�latÍ<il

'

de'. }{)%;",-!"�o locaIpara solicitar serviços,
Policiais Federais de .Santa.'·· reestruturação da carretra,. o comando ,de greve está

Catarina, Gilberto Lima, criação de umplano especial analisando os pedidos que
confirmou .que não houve'

.

de carteira e . uma Lei chegam à superintendência e

acordo com o governo. Ele Orgânicada PF. �, atendendo os casos mais
, declarou que, �� a .situação '.Limapromete que se nada· urgentes.

PRODUÇÃO

". Fiesc,; realiza
reuníãndc G1

� �Ü)RIANÓPOUS ".,." ;'a,'maior:�ar1"eqid�d6ra' de '. A Fiesc {Federaçâo das

, , , _ICMS flO'::estad8; segt1id�',cla : .Indústrias] e à Secretaria da
'Entre as rcomaiores aITe', Celesc e da BraslÍ T�Ie'cóm. ',Fazenda do governo de Santa

cadadoras, apenas 31;etppte- , ••No .,. setor de supérri:íe�- Catarina realizaram a pri
sas têm' sede no E�"tado. As cado�, o primeiro do r�rthtlg meira reunião doG'T (Grupo

,

outras 69 são de.fora.iDuas éo Angeloni. A Comercíal c'
de Trabalho) conjunto para�

distribuidoras de cofubustí�' Salfer ocupá asegunda, po- discutir· questões fiscais
veis e três de teie�omunica- -sição. --'relativas ao setor produtivo.
ções ocupam a lista das dez f} indústria de transfor- A criação do GT foi proposta
principais arrecadadoras. O mação tem 15 representantes pela Fiesc ao secretário da
comércio, em suas mais va- entre os 100 maiores arre- ,Fazenda, Sérgio Alves, du
riadas formas, apresenta o· cadadores de ICMS. A pri- rante reunião na sede da

,- --

maior'número de empresas meira colocada, é O grupo federação industrial no final
entre as 10á maiores:26� A WEG.·Pe'pois vêmMalwee e de abril. O Grupo está sendo
indústria vem ern segúndo _ Duas:R{)àiis.<.Na seqüên€ia -coordenado pelo-primeiro
lugar, c��, is empresas. As,' apai'ecertr as iindú-str!ás;Lü-' y,j;êe-prestdente da Fiesc,
informações foram obtidas' n�nd�r, Eiecirô�Aço Á(toha, Glauco José Côrte, e C) di:retor
pelo Notitenter.aparúr de Tigie., AMCTêxtil, Intelbrás, geral da Secretaria da

. dadosde2006fornecidos,peh:: ;HacooEtiquetas,'Zanotti, Fazenda, Pedro Mendes. Os
Secretaria da Faz'ehd.a do

.

Scl�ulz, Docol, Dahler, dois principais temas da
Governo do'Estado. Karsten e Círculo. O setor, reunião inaugural foram a

.

A Secretaria da Fazenda têxtil é o' mais expressivo ampliação dos prazos de
nãó revela os valor.es arre- entre as indústrias, com oito validade das certidões nega
cadadospor cada um dos 100 empresas. Em segun.do lugar tivas de débito de impostos e

;

maiores,contribuip,tes. De aparece o metal-mecânico, de recolhimento de ICMS

a.çordo CO,In a-listagemobtid?:' < �om dnçÇ>� ,representantçs.
'

pªr:;r os contribuintes adim-

peIoNo'ticehtet,'âP��óbiás:€' <\No'tiêenter)'"
-

pl�ntes: .

I
t

Pelo Estado
Presente de aniversário

Na véspera do Dia da Indústria e do aniversário da Federação das Indústrias, desiCatarina, o setor foi presenteado com uma boa notícia. A SCGás anunciou ontem o

compromisso de não aumentar o preço do gás e reduzir o valor cobrado de alguns grap.
des cons�dores.A informação foi .adiantada pela direção da companhia, coman��dapJlrIvanRanzolin, e repassad� pelo preslder;'-te�aFíesc,Alcru;tat:0 C�r:ea, ao� quepartiQpav�ontem do Encontro Catarínense da Indústria 2007. O anunco oficial está programado�a
hoje durante as comemorações do aniversário de 57anos da federação e doDia da Indús1Oa,
Corrêa parabenizou a SCGás pela iniciativa. "O anúncioémuito importante nessemOIDtplfo
de incerteza em relação ao fornecimento de gás da Bolívia. Melhor ainda que isso sedê com

garantia demanutenção e até de redução dos preços", �.,se o presidente.
'

Combate à fraude
Ocorrências de fraude e furto, que afetam
o setor de energia elétrica, serão tema do
2º Simpósio Jurídico das Empresas do
Setor Elétrico, dias 29 e 30, em Florianó
polis. 6 diretor jurídico da Celesc, Mar
celo Gasparino da Silva, diz que os casos

se intensifícaram em Se. Os "gatos" já
respondem por 7% da perda de energia
adquirida pela estatal.

Homenagem
Recebem hoje na Fiesc aOrdern doMéri
to Industrial de Santa Catarina os empre
sários Arlindo Isaac da Costa (Pesqueira
Pioneira da Costa)" Francisco Zomer
(Plaszon Zomer Indústria de Plástico),
Frank Bollmann (Tuper), Nivaldo Nass
(Cajadina Têxtil) e Ricardo Guedes Lo
wndes (Haco Etiquetas).Werner Ricardo

Voigt, um dos fundadores daWeg, recebe
a Ordem do Mérito Industrial da Confe-

,
deração Nacional da Indústria, principal

.,' homenagem da indústria brasileira. '

Prevenção
Dnit e Ufsc se uniram para tentar redu
zir a mortalidade no trânsito. Uma das
ações .dessa parceria ocorre hoje, na Ca
pital, em reunião do projeto piloto Per
cepção de fisco no trânsito nas escolas
públicas de Santa Catarina. A idéia é que
',Q programa avance até atingir todas as

escolas públicas.

Cabeçuda
A-travessia da Lagoa de Cabeçuda (La
guria) terá ponte com 2,8 Km. O projeto
prevê investimento de R$ 200 milhões e

valoriza o perfil turístico do municipio,
além de possibilitar a navegação. João
José dos Santos, superintendente do
Dnit, diz que o governo Lula pretende
licitar a obra até o fim do ano. Segundo
ele, os pontos que precisam ser-licitados
- Morro dós Cavalos (Palhoça),Morro do
Formigão (Tubarão) e Lagoa de Cabeçu
da - estarão concluídos em 2010 e 90%
da duplicação da BR-101 Sul fica pronta
em2008.

GovernadorLuizHenrique recebeu ontem,
em Paris, o certificado daOrganização 'JC]
Mundial de SaúdeAnimal que garante a u:

Santa Catarina status único no Brasil de livra
de febre aftosa sem vacinação. O secretáriQ�e
Estado daAgricultura,Antonio Ceron, viaja
hoje para Bruxelas com representantes do

sv

Ministério daAgricultura. Participa de reunião
na sede da UniãoEuropéia para tratar de
missões que vão comunicar a nova condíçãé
de Se. O objetivo é atrair empresários para! i
vender came suína aos países dobloco, :.

1 J

Qualidade T

o CreajSC realiza hoje e amanhã ,aT CJI

Congresso Estadual dos Profíssioriaís
A entidade pretende encaminhar à Casa
Civil da, Presidência da República suo

gestões para melhorar a qualidade ''dos
serviços prestados pelo segmento', àq::o
munidade, Entre elas está a criação] de
um Exame de Ordem para obtenção do
registro profissional.

Conquistas rd
Presidente da Fecam, José Milton SçJ:le·
ffer, comemorou os resultados do 3º Con
gresso Estadual de Gestão Pública M-pni'
cipal, realizado em Chapecó. Destacou a

aprovação da Escola de Gestão Pública
Municipal, o bom relacionamento con

a bancada parlamentar catarinense. e I:
publicação do Guia dos MunícípiosCa
tarinenses como conquistas. Disse que a

escola será "um braço fundamentalt na
formação e qualífícação dos servidores
públicos municipais".

"

Perto fi

Acertado estudo de viabilidade, técnica
para o plantio e a indp.strializaçã� de
oleaginosas destinadas à produção de
biodiesel no Oeste catarinense. Os recur
sos - R$ 100 mil- já estão garantidospor
convênio com a Eletrosul. O acordo é reo

sultado de au�ência do Movim�nto.1ios
Pequenos Agricultores com o dlretoe de
Gás e Energia da Petrobrás, Ildo Sauer.

Primeiras ações
'

Fi}
Dada a pressão de parlamentares da
bancada catarinense em nome dos p1 '
tos dos suinocultores, o secretário"
Política Agrícola do Ministério da Agri
cultura, Edilson Guimarães,· confirmou
que a pasta colocará em operação, nas

próximas semanas, algumas das re�vin'
dicações da ACCS. Disse que estãoL"na
agulha" a abertura de linhas especiais de
comercialização de carne suína para as

agroindústrias, linha especial de crédito
para retenção dematrizes e créditos Bara
aquisição demilho a preços mais bai�os,

J

Assóciaçào dos Oiários do Interior, ADIjSC colunaadi@cnrsc.com:pr
CHICO ALVES COM CARLA DARIANO E PATRÍCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS

IIAI]sc
Associação dos Diários dÔi Int�rior

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco -p
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense • DiáriQ da Cidade -

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - DiáriqP
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã·
JornalO Iguassu - MunicípioDia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - TribunaCatarinense - VozRegional'

...
\
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PANORAMA O CORREIO DO POVO
cadernobepocorrelodopovo.ccm.br

PERAÇÃO NAVALHA: MINISTRO CRITICA POlÍCIA FEDERAL

Gilmar Mendes acusa

poíícla de 'canalhice �

(JI"

-�A acusação ocorreu

;�,�r conta do

E�ªzamento
.de informações pela
(,'PF sobre inquérito
!GO:

BRASíLIA

t '

i .• BRASILIA
,�.

,,!- Durante a cerimônia rea

riHhzada no Palácio do Planalto,
b 9 ministro da Saúde, José
:3 Gomes Temporão, confirmou
;;f<que a Anvisa (Agência Na-

'

,1t'éional de Vigilância Sani-
2f.J

_ !ária) deve publicar nos

l,próximos dias uma resolução
tiara restringir a propaganda

.. de bebidas alcoólicas no país.
:�:'O governo entende que a

Anvisa tem respaldo legal
�para tomar essa decisão e nós

'�vamos tomar", disse.
,i:,' A resolução irá tra tar

� specialmente da restricão
I

-

.....

DIVULGAÇÃO

segredo de Justiça nesse

momento. Cínico é o quadro
que vivemos no país.' É uma

lógica absolutamente totali
tária. Então, rasguem a

Constituição" .

Mendes disse estar dis-

posto a ingressar com repre-

• CRíTICAS

Gilmar Mendes:
"É responsabilidade do ministro
da Justiça responder por esses
vazamentos, Eu disse hoje ao

ministro Tarso que esse tipo de

prática revela uma canalhíce.
Não podemos brincar com as

pessoas sérias do país",

"É cinismo falar em segredo de

Justiça nesse momento, Cínico é
o quadro que vivemos no país, É
uma lógica absolutamente
totalitária, Então, rasguem a

Constituição" ,

de horário de veiculação,
com o objetivo de preservar
as crianças, e do conteúdo
dos comerciais. Temporão
afirma que existe uma rela

ção direta entre a propa

ganda e o aumento de con

sumo de bebida entre jovens.
A assessoria da Anvisa

explicou que a resolução está
sendo estudada pela dire
toria colegiada da agência.
Além da restrição do ho

rário, o órgão estabelecerá
normas para rótulos e car

tazes de divulgação das
bebidas, como a exibição de
frases de advertência.

sentação contra a PF pelo
vazamento-de informações.
Depois de fazer o desabafo a

jornalistas, voltou atrás e

afirmou que já tinha dado seu
recado pormeio da imprensa.

O desabafo de Mendes foi
motivado pela informação de

que seu nome teria aparecido
em uma suposta lista da PF
entre os acusados de receber
"mimos e brindes" da empresa
Gautama - apontada como a

coordenadora do esquema de
fraudes em licitações públicas
desmontado pela Operação
Navalha.
A irritação de Mendes

teve início quando o procu

rador-geral da República,
Antonio Fernando Souza,
disse que a ministra Eliana

Calmon, do STJ (Superior
Tribunal de Justiça), está

"mais informada" sobre Ope
ração Navalha que Mendes.

(Folha de São Paulo)

NAVALHA

Martins rebate

ilações sobre

governo federal
Oministro Franklin Mar

tins, da Secretaria de Co

municação Social, disse
ontem que não há nenhuma
ligação da Operação Nava
lha com o governo federal.

Se-gundo ele, Silas Rondeau
não foi pressionado a sair do
Ministério .de Minas e

Energia. "Não há nada que
leve a Operação Navalha ao

governo. O ministro Silas
Rondeau chegou à conclu
são de que deveria sair; se

sentiu politicamente sem

condições de permanecer no
cargo", afirmou Franklin
Martins.

• PELO MUNDO'
'/ �

- .

�

,"'" y
,

,.' O ministro do STF (Su
premo Tribunal Federal) , Gil
marMendes, acusou a Polícia
Federal de agir com métodos
:'�"fascistas" na Operação Na

;cllha.
O ministro disse ser uma

o- r

"canalhice" O vazamento de

informações pela PF sobre

inquérito que tramita em

segredo de Justiça. Mendes
responsabilizou o ministro

Tarso Genro (Justiça) pelo
(I vazamento de informações da
�jl0peração Navalha.
2!-. "É responsabilidade do

�·:írninistro da Justiça responder
o:por esses vazamentos. Eu disse
bhoje ao ministro Tarso que
!-'esse tipo de prática revela
uma canalhice. Não podemos
.brincar com as pessoas sérias

-::"do país", criticou.
:JO Mendes se encontrou com
,j'I

; üIarso quarta à noite na

niinauguração de uma expo

'l!',ição no STF sobre as cons
I

,':';ituições brasileiras _ e disse
'I). ,

9��r feito seu desabafo dire-
n tamente aoministro.
.�',( I Mendes afirmou que a PF

vem fazendo "terrorismo com,
a democracia" ao divulgar in-

.

:,·tormações sigilosas em conta

�'gotas. "É cinismo falar em
ri

1!..' '

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

o!'�
�;

�}jPropaganda de bebidas
.1 '

.

b
alcóolicas terão regras

Israel prende
dirigentes do
Hamas na

Cisjordânia

O Exército de Israel prendeu ontem mais de 30 dirigentes do

grupo radical islam ita Hamas, entre eles um ministro e vários

deputados, em uma ampla operação na Cisjordânia.
Os membros db Hamas, incluindo o ministro da Educação,

Nasseredin al-Chaer, foram detidos durante a madrugada,
principalmente ao norte da Cisjordânia. O governo palestino
denunciou as prisões e· seu porta-voz, o ministro da Informação
Mustafah Barghuthi, chamou as mesmas de "seqüestros",

.

"Peço a intervenção imediata da comunidade internacional para
acabar com os crimes cometidos pela ocupação nos territórios

palestinos e impor sanções a Israel, que viola a lei internacional
dia e noite, ao invés de punir a vítima com a manutenção do cerco

imposto a nosso povo", afirmou o ministro.

Segundo o Exército israelense, as prisões são parte da resposta
aos lançamentos de foguetes palestinos a partir da Faixa de Gaza
contra o sul de Israel. O ministro israelense da Defesa, Amir Peretz,
justificou a operação: "É melhor fazer prisões do que operações
violentas" .

Governo palestino
chamou as prisões
de "seqüestros"

FEBRE AFTOSA
Uma criança de onze meses foi a terceira vítima da

epidemia de febre aftosa que afetou mais de mil pessoas
no leste da China, informou ontem a agência oficial
'Xinhua'. O bebê foi internado na segunda-feira, com
sintomas de febre e brotoejas.

Terremotos .. ·S!
Dois terremotos, de 4,1 e .. ;;:

. . "'. .. "!�

4,2, graus de mag�itude :', ��
na escala Hichteratinçiram ',�
entre a noite.de quarta e

i. "',;z
quinta-feirâ à regi�6 ", (E�

:-',.:'�;";,:.:': -,- :.-"
litorânea do Equador, mas ;��
não há intorrnacões.sobre :S
vítimas ou canes materiais, ;3

,
- - -

-
-

. ,- - -

r'
-

�..

'. ';f'�" ,�
�

',� \
. ,.,
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l,;'� ..
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OMinistério de Relacões �\

Exteriores'britâni�9 �Iertoú' $
ontem os turistas )-. -:': '.��

.' '. ,.

'.' !', '/"
britânicos que viajàm para ;�
a Argentina, cerca de 50 'J.:,�
mil a cada ano, para , �:
ficarem atentosaoalto. .'�
índice de roubos e delitos �t

<, "

,

-,.,.'.',.'.
.

. '$�
no paiS, :. .'� ,.�

. �··�t!
J '�E

.'. .

!' !. .�

Negociaçªº :;,"(r- ' :.�
,

O prim,�iro:minist�o, <', .: j �
',israelense;:Ehud;pll)1ert, ,'>'j
se "convenceu"'dà '

'

-.' ':f.j
...........�

.

conveniénciá de retomaras_�
negociações de p\aiicom á �i
Síria, Olrnert prevê que a '?, �
paz com o paísvizinho .

- ,�
mudará radicalmenté'a -j l�;
situação estrat$gi6aJl'6- ';' .• :�
Oriente Médio. ••...••. :�'J

SEQÜESTRO DE CRIANÇA
OS paisda menina britânica Madeleine McCann, de quatro anos,
continuam sem notícias do paradeiro da criança, desaparecida
há três semanas de um complexo turístico em Poríupal.ern um

seqüestro que gerou uma campanha internacional sem

precedentes.

ENCONTRO DO 68
Potências mundiais prometeram, ontem, redobrar os esforços
para combater a exploração sexual de menores na Internet. Os
ministros do G8 prometeram aumentar os esforços para erradicar
a pornoçtaría infantil.

'" '

Relatório denúncia racismo na Europa
A Comissão contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) alertou
ontem em seu relatório ànual para as formas contemporãneas de
racismo contra imigrantes, muçulmanos, judeus, ciganos e

negros na Europa, destacando a os abusos na luta antiterrorista.
Em seu relatório de atividades de 2006, a comissão, subordinada
ao Conselho Europeu (órgão executivo da União Européia),
mostra sua inquietação com "a intensificação do clima de
hostilidade" a muçulmanos e o anti-semitismo "cada vez mais

freqüente em numerosos países da Europa".
"Os imigrantes, refugiados e asilados são os mais afetados" pelo
fenômeno, segundo o relatório. O tom do debate político "não só
se endureceu consideravelmente, mas também criou uma

tendência de estigmatizar a comunidades inteiras, especialmente
os estrangeiros".

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

S.D.H. Amizade
Sáb�do: 02 dp junho .

. �t;.f\CJêr:�
InicIo: 23:00 hO,ras

.

�,
.•:tJO �

1

::::'"

Ingresso antecipado R$ 8,00 com os alun.ofk)'
'!

Ponto dp Vendas:
Mexitel e Jornal O Correio do Povo

"

Ap,;" o
O CORREIO DO POVO
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FONDUE SIGNIFICA QUEIJO FUNDIDO OU DERRETIDO

Fondue: um ritual para
os dias de inverno

Q prato pode ser
preparado carne,

. peixe, eamarã�,
chocolate e frutas

Ao contrário do que muita
gente acredita, fop.due é.uma
palavra feminina. Portanto, a
fondue significa queijo
fundido ou derretido. Origi
nária da Suíça francesa, con
ta-se que no século XIII
moradores dos Alpes Suíços
tiveram urna superprodução
de queijo que endureceu com

I oinverno.
Para evitar a perda e

conservá-los, derreteram o

excesso produzido e acres

centaram Kirsch (bebida
alcoólica de cereja produzida
ali). Enquanto preparavam,
iam'provando com pãO. para
determinar o tempero.

Com o Pí'lssardo tempo, a.

operação se transformou em

celebração e o queijo fun
dido, na fondue que conhece
mos hoje: degustada, entre
amigos durante o inverno.
Como em todo ritual, o prato
foi adaptado e, além da fon
due de queijo, há ainda a

bourguignonne (fondue de
came), de peixe, camarão ou
chocolate com frutas.

O que você vai precisar
O fogareiro é o passo

inicial para fazer uma fondue.
Para cozinhar sobre a mesa é

preciso, antes de tudo, um
fogareiro, que pode ser en

contrado em diversos formatos
e materiais. Os melhores-são
aqueles que o queimador é de
fácil, manejo, desliga-se
facilmente e pode ser retirado
sem expor-se ao. risco de
queírnaduras.

Em geral, usa-se álcool
como fonte de calor (apro-

\

Fondue ·de queijo

priado paramanter asfondues
ferventes), mas pode-se usar

ainda vela, gás ou energia elé
frica. O tempo de combustãO
em fogareiros a álcool; com
chama alta, é mais Oll menos
de uma hora. Já em chama
média bu baixa é de duas
horas.
A vela é a fonte ·cle calor

mais fraca, com ela é possível
derreter chocolate e manter

as fondues e os molhos quen
tes, mas não é possível ferver
ou fritar a carne. já os

queimadores que usam gás
(butano) permitem cozimento
sobre amesa e com ele pode
se ferver em chama alta.
Existem também os aparelhos
elétricos para fondue. Embora
sejam mais práticos por

permitirem o ·contr.ole da

temperatura, não têm o

mesmo romantismo eomesmo
ac.onchego que os de chama.

o fondue de queijo é o rnaistradiEtOnal etoi adaptado a outros ingredientes
Ingredientes: 400 g de queijo gruyére ralado; 200 gde queijo emfTlenthalralado; J dente de
alho sem cases partido ao meio; 1 xícara (chá) de vinho branco: 1 corhet{�há) de'sucode
limão; 2 colheres (chá) de maisena; 4 colheres (sopa) de leite; 4 colheres (sopa) de vodca;
� pitadas, de pimenta·do-reino.: 1·pitada de nez-rnoeeada

iVlodo de Preparo: Esf�egue (lalho naparteinternaqe umapanelaprópri�,parafºl"ldue.
Coloque o vinho. e o suco de limão e leve aó'fogo até amornar. Reduza o fogo, junte os

queijo.s e mexa bem até começar a derreter. Adicione a maisena dissolvida no I�ite e
..

"

.'

continue a co.zinhar, mexendo sem parar, em movimentos na forma de 8 para o<(1ueljo não
ficar erTl. ponto de fio.. Acrescente a vodca" a pimenta e a noz-moscada emisturepor rTlais 2minutos, ou at�Jicar cremo.so. Transfira a panela para o fogareiro e leve ã rnesa iA fondue'
deve continuar a ferver. Sirva com pedaços de pão, de preferência os de casca dura, como o

pao. italiano. Espete-osno garfo próprio. parajoncue e mergulhe no. queijo.,
.

I
!

Fondue de chocolate preto

º fondu, de chocolate pode ser acompanhado de diversas frutas

Ingredientes: 150 9 dê chocolate meio amargo; 2 colheres (sopa) de manteiga; 1 xícara de
creme de leiterresco;.% xícara de leite condensado.'..

.

.. ... .'

Modo de Preparo: Coloque na panelinha o lelte.condensado, a manteiga e o creme de leite.
�eve aOi fogo b'aixo p$a que .comeee a ferver. Acrescente o choco.late picado e misture bem
para que o chocolate derreta. Transfira para o aparelho de fondue e sirva acompanhado de
pelo m�no$ 4 das 1rutas abail<o. mo.rango; banana,maçã, mexiri.ca, abacaxi, kiwi e uva Itália.

üícas para o fondue
/

Doce: a fondue doce é uma excelente sobremesa para dias frios. A mais comum é a de
chocolate, mas vale a pena experimentar a de caramelo e a de marshmallow. O importante ,1;,

,

'f'lé saber que cada tipo de fondue requer uma temperatura adequada. .

Carne: para fazer o fondue de carne, você precisará de um fogareiro com q'ueimador a OBI
álcool ou a gás e uma panela de aço inox, esmalte, cobre ou ferro revestido internamente .) ":lUI
de uma camada de esmalte. Prefira as panelas que vão se afunilando na parte superior, pois'1U
evitam que o óleo espirre. Calcule dois garfos por pessoa, um de cabo comprido, de ' ''O:

preferência de madeira, com pequenos dentes retos para fritar a carne e um segundo (que' 11'

pode ser o de sobremesa), para mergulhar a carne no molho. ,,!lO

:JfJ[
Queijo: para este tipo de fondue, além do queijo, você vai precisar de uma cesta de pão. ,:' í 't

Siga atentamente a receita que você escolheu. Não há como errar. Se a fondue engrossar, j"�'lj:
aqueça à parte um pouco de vinho e despeje na massa sem parar de mexer. Se a fondue
ficar mole, junte um pouco mais de queijo ralado, sem parar de mexer, até a massa

encorpar.

fondlle o..de Carne �

i L'J

.,

DIVULGAÇÃO

"Qs'cúb'i)sde carn� são setmergl1lhados êm morno de sua preferência

Ingredi�"te$; 500 g de filémignon cortado ern cubos de 3 em; óleo de girasso.l ou canela
para aMura; sàleiro e pimenteiro;

.

I •

Molho: ¥2xica(a de maionese; 1 colher (sopa) de cebola picada; 1, colher (chá) de
alcaparras pícàdas: 2 colheres (sopà) de creme de leite;

,Wlodo de Preparo: Coloque o óleo em uma panela para fondue e leve ao fogo. Arrume os
cubos de carne em uma travessa oval e decore a travessa comfolhas de alface, pepinos e
cebolinhas em conserva. Aqueça o óleo e transferira a panela para o aparelhO de fondue.
Sirva acompanhado dos molhos que devem ser colocados em molheirinhas individuais.
Para opreparo de cada molho., basta misturar os seus respectivos ingredientes.
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,�,r gora, o casal 'de ogros
.
ri Shrek e Fiona terá três

dI' filhos. Além disso, eles
,:� fazem de tudo para se livrar
r:1 da responsabilidade de
(! assumir o trono do "Reino
£1 Tão, Tão Distante", pois o

• Uf que eles querem mesmo é

lJ curtir a vida, regada à muita

�.; festa e diversão.
,

I A história principal gira em

o torno da procura por aquele
Ui que será o grande Rei
') A'lqwrthur, cujo nome é

'1.1 Artie. Para conseguir esse
t intento, Shrek conta com a

,

�'uda dos amigos�

UI inseparáveis: o Gato-de-
(Ja Botas e o sorridente Burro.
A A missão do ogro é

cr convencer o futuro rei a

'-1 assumir o trono deixado

':H[ pelo Rei Harold, que se

01 tornou um sapo após o
d feitiço. Enquanto isso, Fiona
�j tenta aplicar um golpe de
el estado no reino, usando
vilões de contos de fadas

------_,-----_--------

como seus comparsas.
A grande novidade é que as

princesas da Disney foram
. "-

satirizadas, apresentando
"distúrbio� da modernidade".
A Cinderela sofre de
transtorno obsessivo

compulsivo, e a "Bela

Adormecida", de
narcolepsia. O ogro é

dtiblado ern inglês por Mike
Myers. Em português, quem
dublava era o humorista do
Casseta e Planeta Bussunda,
que morreu no ano passado.
O escolhido para ocupar o

lugar do Bussunda é um

dublador profissional.
Com US$ 122,9 milhões,
"Shrek terceiro", criação dos

estúdios DreamWorks, foi
bem-sucedido nas salas dos
Estados Unidos e do Canadá.
O filme também pulverizou
as arrecadações dos dois

primeiros filmes da saga: o

primeiro Shrek obteve US$
42 milhões no fim de semana
de estréia, em 2001,
enquanto "Shrek 2"

conseguiu US$ 108 milhões
em seu primeiro final de
semana em cartaz, em 2004 .

•
'I
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

oç Cine Shopping 1
\,: Piratas do Caribe: No fim do

Si Mundo

IJG (14h20, 17h40, 21h - Todos os

dias)
Cine Shopping 2

.
Piratas do Caribe: No fim do

(is Mundo
BQrlr (14h20, 17h40, 21 h - Todos os

II dias)
sis Cine Shopping 3
us: Homem Aranha 3

. u. (16h, 18h40, 21 h20 -

Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h20, 16h, 18h40, 21 h20 -

Sab/Dom/Qua)
:Sl1x3' Joinvilleid.mo- .

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do

:; Mundo
(14h, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3

(16h10, 18h50, 21 h30 -

6ex/Seg(feliuLJI)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

. Sab/Dom/Qua)
,

Cine Mueller 1
.

2,: Piratas do Caribe: No fim do .

Mundo (leg)
(15h, 18h15, 21 h30 - Todos os

dias)
Cine Mueller 2
Piratas do Caribe:. No fim do
Mundo (Dub)
(14h15, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 O-Todos os dias)
Homem Aranhi! 3 (leg)
(18h50, 21 h40 - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (leg)
(14h45, 18h, 21 h15 - Todos os

dias)
Cine' Neumarkt 2
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(14h, 17h15, 20h30 - Todos os

dias)

'1
Cine Neumarkt 3 .

Minha mãe quer que eu case

(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 4
Homem Aranha 3 (leg)
(13h45, 1 ôh30, 19h1 0, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Um crime de mestre

(14h10, 16h50, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
m' Cine Neumarkt 6

Homem Aranha 3 (Dub) .

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

I

Todos os dias)

9!.:: � SERViÇOS
fI'

Jogos
s POMERODE

Parque Municipal de Eventos
4° Jogos de Integração des
Idosos
Hoje, a partir das 9 horas

o snr

HOl- Oficina
0€ SCHROEDER

Escola Emílio da Silva
mf Oficina Sebrae

olso
Amanhã, a partir das 8 horasaeo.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

,

• SAIU NO O CORREIO HA 20 ANOS

o Correio do Povo, edição de 16 a 22 de maio de 1987, informava
que os Dirigentes e representantes da União Catarinense dos
Estudantes Secundaristas (UCES), estiveram em Jaraguá do Sul e
região, mobilizando o estudante do segundo grau para o Projeto
UCES Presente, que nas datas de 6 e 7 de junho daquele ano, em

Joinville, realizaria seminário para discussão dos quatro pontos
fundamentais do projeto: pelo ensino público e gratuito em todos os

níveis; eleições diretas para diretor; pela reconstrução dos grêmios
estudantis e, suspensão do pagamento da dívida externa .

. '.

Em última análise, o projeto objetivava a conquista da "nova escola".
De Jaraguá do Sul, pelo menos dois ônibus conduzlriarn
secundaristas ao seminário em Joinville.

O CORREIO DO POV

Secundaristas: congresso em junho
/

II O CLIC DO LEITORII O DIA DE HOJE Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

• ANIVERSÁRIOS
25/05

�'SANTO
São Beda
São Gregório VII
Santa Maria Madalena de Pizzi

· �Efíméfiijes
Dia do Motorista
Dià êlo'EsêrLtor
Dia do Trabalhador Rural
Dia da Indú§tria
Dia'N�cionà(dã' Adoção
Dia.do Mas§agista",
Dia do Viajante

.
�

Dia do Carreteiro
Dia1�� éóstvreira iis'

.

�1917
Alemanha usa aÍ/i6�; para
bomçardeª[ a Ingl9terra,
introduzin�; assim, uma
nova arma na guerra.

Como uma boa mãe, a cadela Laika foi clicada pelo leitor Adernar
Lipinski enquanto alimentava seus filhotes.

II UTILIDADE PÚBLICA

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

..

�19B4
'

'"

,IJraq�¥ âfl.! �eis".Q,ªvios �Il""."

um comb ue navegava em

'1;. . dire9�0 ao .�2rto i
.

ano

1�' 'Ban�ar Khô-rneini.

�Jantar �Curso
De 28 a 31 de maio, no
Centro Empresarial,.
acontece o curso

"Sucessão e

Profissionalização em

Empresas Familiares". O
custo é de R$ 120.

�Festa.
A Sociedade de Caça e

Tiro Alto Rio do Testo

(Belz), de Pomerode,
realiza domingo, 27, a

Festa Interclubes -

Masculino e. Feminino.
Início 1 Oh30 com desfile.

A Associação da Cultura

Polonesa de Jaraguá do Sul

promove dia 15 de junho o

JantarTípico Polonês, na

SE� Marisol, a partir das
19h30. Ingressos a R$ 12.

�20QD
O prefeito de São Paulo, Celso

... Pitta, é afastªdo doeargo.y- _.',-,' $", \�

• PREVISÃO DO TEMPO·
Possibilidade de geada 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. Há
conuiçôes de geada no Alto Vale do Itajaí e
Grande Florianópolis hoje. Vento de sudoeste
a sul, fraco a moderado e com rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE .

� SÁBADO � DOMINGO 6 SEGUNDA 6MiN:. 9° C

.

MiN: 11° C "("...-� MiN: WC MiN: 11° C
MÁX: 19° C MÁX: 20° C MÁX: 20° C MÁX: 19° C
Nublado Sol entre nuvens Sol entre nuvens Sol entre nuvens

� LAGES
MíN: 301 MAX'

� Fases da lua

� LegendasCHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

�ê)q:)âQ�
Ensolarado Parcíaímente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

,
,

..

.
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Conrado ordena que Eva saia de seu

quarto, mas ela começa a seduzi-lo.
Conrado não resiste e os dois se beijam.
Pérola acalma Nina. Conrado expulsa
Eva, que tenta agredi-lo. Conrado se

surpreende ao ver os livros sobre

aviação que Eva deixou para ele. Eva
volta para casa e acorda Nina disposta a

revelar a verdade. Pérola quer levar Eva
embora de Serranias. Zilda desconfia
dos segredos de Dr. Rafael e Pérola.
Carol acalma Joaquim. Zilda estranha o

sumiço da ficha do quadro de Simon.
Zilda guia Eva pelo museu, que fica
admirada ao ver as réplicas dos anéis de
valentina. Conrado vai à casa de Nina e

revela que não quer mais se casar com

ela.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Maria diz a Gui que Lance não pode
saber .de sua gravidez, pois em seis
meses ele irá trabalhar nos Estados
Unidos. Giácomo impede que Tadeu
conte a verdade a Marquinho. Arthur e
Lance decidem comprar a fábrica e

mandam Clotilda sondar com Deodato
se já existe um loteressado. Clotilda

consegue a informação. Arthur

pesquisa sobre o comprador, um

empresário português, Saraiva Durão.
Lance sugere colocar um impostor no

lugar do portuguêS que fará o negócio.
Cigano é escolhido para ser o impostor.
Merlim leva um remédio para Arthur e

faz perguntas sobre a sua família, mas
Cândido interrompe a conversa.

.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Antenor deixa claro que uma queixa de
roubo não pode ser retirada. Lúcia
enfrenta-o. Joana se choca ao saber
tudo sobre o passado de Umberto.
Daniel pede queFablâna sejâ 'àdvogada
de Isidoro. Lúcia diz a Mateus que vai

procurar todos que estavam no passeio.
Olavo dá dinheiro para Ivan desaparecer.
Bebel propõe ser exclusiva de Olavo.
Mateus é colocado em liberdade

provisória. Antenor diz a Daniel que tem
medo da repercussão do caso delsicoro.
Xavier atende telefonema e promete dar
dinheiro. Camila quer ir à delegacia, mas
Heitor impede. Yvone conta para Daniel

que alguém está chantageando Xavier:
Daniel e Paula seguem Xavier. Xavier se
encontra com Marion.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Freddy tranqüiliza Isabela avisando que
se tudo não passar de uma farsa, será o

primeiro a saber. Mas que; até segunda
ordem, considera Drica sua filha e exige
que ela a trate como sua irmã. Falsa,
Isabela concorda com o pai. Milena pede
explicações a William ao vê-lo' chegar
com os pés sujos de areia. A mulher
misteriosa vai até o bar de Saquarema
onde costuma se encontrar com Agenor
e é abordada por Mascote. Tom manda
uma mensagem para Verõnica como

Amor Perfeito, dizendo que a viu no

shopping aos beijos com outro homem
e que sua tristeza maior foi perceber que
tanto você quanto aquele homem se

gostam, pela forma como se enfregaram
,

àquele beijo. E que, portanto, não faz
mais sentido alimentar esperanças
sobre eles dois.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jacson diz a Torres e Mofado que Cicio

agora vai deixar de ser duas caras e

assumir para todos que é realmente
bandido. Pé de Pato conversa com

Sovaco e Pavio. Joana pede para
Carmem ir a delegacia no lugar. de sua

mãe, já que ela passou mal. Abreu liga
para Miguel e avisa que vai acompanhar
a acareação na delegacia. Erínia, Sergio
e Cilene saem para o casamento de Felix
e Clauda, Lucia e Claudia entram em

uma limusine e seguem para' o

casamento. Felix e Mario chegam na

casa de ísis. Felix está de muito mau

r humor. Nogueira pede para Helio ficar'
junto com Cicio do lado de fora da

delegacia para ele não fugir.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��HERDEIRO
Segundo a revista "Life &

Style" o casal Tom Cruise

e Katie Holmes está

pronto para ter mais um

herdeiro. Enquanto Kate

se ocupa com as

filmagens de "Mad Money",
Cruise estaria organizando
a vida do casal para a

chegada de outra criança.
O ator comprou uma casa

de sete quartos, estimada
em US$ 35 milhões, já
pensando na chegada do

herdeiro.

��ESTRÉIA
Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo estréia hoje nos

cines 1 e 2 do Breithaupt.
No terceiro filme da franquia,
Will Turner e Elizabeth
Swann tem que resgatar o
capitão Jack Sparrow do fim

do mundo. Somente com

Sparrow, é que Will e

Elizabeth, com a ajuda do

capitão Barbossa

conseguirão deter lorde
, Cuttler Beckett, que tem por

missão vagar pelos sete

, mares em busca de piratas
e matá-los sem piedade.

��SURPRESA
Depois de gravar um .

comercial com Diego, íris
ficou surpresa ao saber
através do site EGO que o

namorado está de endereço
novo. O vencedor do BBB?

alugou um apartamento na

Barra da Tijuca. "Ele alugou
apartamento na Barra?",
perguntou íris, surpresa.
Mesmo assim ela disse não
se preocupar em morar longe
do namorado, "A gente vai
trocando de casa: um dia ele
dorme na minha, no outro eu

durmo na dele", assegurou,

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

o Valor da Lei
Um açougueiro entra no escritório de um advogado e pergunta:
- Doutor, se um cachorro solto na rua entra num açougue e

rouba um pedaço de carne, o dono da loja tem direito a

reclamar o pagamento do dono do cachorro?
- Sim, é claro - responde o advogado.
- Então, o senhor me deve 8 reais. Seu cachorro estava solto e

roubou um filé darnlnha loja!
Sem reclamar, o advogada preenche um cheque no valor de 8
reais e entrega ao açougueiro. Alguns dias depois, o
açougueiro recebe uma carta do advogado, cobrando 200 reais
pela consulta.

Descobrindo o inferno
A garota chega para mãe reclamando do ceticismo no

namorado.
'

- Mãe, o Mário diz que não acredita em inferno!
- Case-se com ele, minha filha, e deixe comigo que eu o farei
acreditar!

SOBRE O JOGO

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

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

• HORÓSCOPO
. Libra 23/9 a 22/10,
Ora, com jeitinho e com graça, certamente
você fará as pessoas aderirem à sua

proposta e entrarem na sua onda. Ou será

que aeca esquecendo suas técnicas? A
habilidade já está incorporada, talvez só

esteja faltando a prática. Vire a balança a

seu favor, você saberá manter tudo em justa
medida.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Para alcançar o almejado estado de paz e

sossego, pode ser bom sair um pouco de

circulação, mas não é preciso se fechar.
Pessoas com quem você tem ligações
profundas têm participação fundamental em
seus momentos de êxtase: há pontes e

'

fronteiras que só cruzamos quando damos a

mão para outro ser.

Touro 21/4 a 20/5
Armazenou energia? Ótimo, vai precisar dela
por esses dias, aliás, agora mesmo ... Todos
resolveram solicitá-lo na mesma hora? Não
se deixe tensionar por ansiedades alheias,
mostre que tudo pode ser feito sem correrias.

Faça uma lista e elimine itens gradualmente:
o velho jeito taurino vai funcionar.

Leão 22/7 a 22/8
Para implementar os novos projetos que você
vem edificando em pensamentos, pode estar

só faltando alguns novos conhecimentos. Faça
um upgrade em sua obra, veja que elementos

podem constituir seu diferencial. Além de

garantir 'eficiência, será que, como bom

leonino, você não gosta de estar em evidência?

Escorpião 23/10 a21/11
Às vezes você gostaria de ficar invisível?
Você é tão energético que não tem como

passar despercebido, ainda que se esforce.

Hoje mesmo, escorpiano amigo, se pensava
ficar quietinho, imerso em meditações,
desista, pois suas habilidades de comando,
liderança e negociação serão requisitadas e

insubstituíveis.
'

Aquário 21/1 a 18/2
Não deixe que uma coisa qualquer estrague
tudo que você fez até aqui. Se você tem

'

,

nervos sensíveis, anda meio agitado e tem

que lidar com pessoas muito chatas e/ou
muito lentas, faça "respirações profundas e

hidrate-se com chá de camomila. Mantenha o

foco em seus objetivos e aja
diplomaticamente.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Use a dualidade geminiana para multiplicar e

não para dividir sua mente. Se os gêmeos
trabalharem juntos, com a mesma intenção e

dirigidos para o mesmo objetivo, ainda que
movimentando-se por caminhos diferentes,
sua força aumenta, assim como suas

possibilidades de sucesso. Seja seu próprio
aliado.

Virgem 23/8 a 22/9
Abra sua caixa de mágicas, a arte de
relacionar-se pede passagem. E aí, virginiano,
vai entrar na viagem? Dêuma espiadinha ali

fora, tem gente esperando na fila, louca pra
passear com você. Se acha que seu Ibope
está baixo, só pode ser falha em sua central

de informações: fortaleça a conexão com a

fonte.
.

Sagitário 22/1'1 a 21/12
Mesmo que não demonstrem, sagitarianos
ficam muito magoados quando seus

sentimentos não são compreendidos. Se foi
assim tão grave e tão importante, por que não
conversa com as pessoas envolvidas? Há
momentos em que você é tão teatral que não
dá para entender a verdadeira intenção da cena".

� - - - ...

Peixes 19/2 a 19/3
Sonhar com mundos distantes e mares

nunca dantes navegados é da natureza dos
Peixes. Motivados pelo sonho, alguns são

capazes demuíto realizar; outros, de
somente pensar. distâncias, não s6 deixam
de realizar, como também de usufruir o calor
das águas que os circundam e das relações
com seu cardume...

.ÓrÓ:Ó, '

Áries 20/3 a 20/4
Apesar de não se deixar intimidar por
obstáculos, muitas vezes, sua ariana falta de

paciência com pequenas coisas o leva a

abandonar seus ideais antes da realização. Será
,

que para algo ser bom e importante, tem
sempre que ter algo de grandioso, de heróico?
O grande pode estar no pequeno e o pequeno
no grande.

Câncer 21/6 a 21/7
Um monte de coisas borbulhando em sua

cabeça? Faça o que tem que ser feito, Ainda
não dá? Então monte a estratéçia e depois
desligue até o próximo passo. Libere um

espaço precioso que poderia ser aplicado
para se divertir infinitamente junto àquela
pessoa interessante que adoraria ter sua

atenção ...

.\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BOLA BRANCO
O empresário e engenheiro civil
Paulo Obenaus é, sem sombra de
dúvida, um vencedor no mundo
empresarial. Há cerca de 20 anos

residindo em Jaraguá, dotado de
visão empreendedora, fundou a

construtora Proma - hoje uma das

empresas mais respeitadas e

admiradas no seu segmento. Ao lado
do também competente sócio

, Roberto Reis, Paulo planejou e

construiu obras que são ícones da

engenharia civil jaraguaense, como
o CEJAS (Centro Empresarial, onde
estão a Acijs e outras entidades), o

edifício Amaranthus e a Arena

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

seriedade e simplicidade que lhe
são peculiares, uma empresa bem
sucedida e com forte "recall" de
marca.

fi

PRA DESCONTRAIR
Para quem não sabe, o seriado de
televisão 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 urn alemão passou a mão no

"forevis" de outro alemão. O

primeiro, ao sentir o toque, falou:
"PóKemon, 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?

BELAS DO BOLÃO
As jovens jaraguaenses Camíla
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 16 cm de diâmetro.
Embora a Alemanha seja a favorita,
estamos torcendo por elas!

NíVER DO DEGO
Quem recebe hoje todo carinho e

apreço de seus amigos e familiares é
o empresário e grande amigo Mario
Sergio Peixer, o Dego. Porque é nesta

sexta-feira que ele comemora a idade
nova, com direito a almoço com seus

familiares.
'

CARAMBAS
É bem nesta sexta-feira que o

Carambas de Indaial - reduto de
muitos jaraguaenses - prómove a

Festa da Tequila, com presença do

DJ Carlos Fuse.

ALTASHORAS

FEMUSC
O Instituto Festival de Música de
Santa Catarina convidou a

imprensa para nesta sexta-feira, no
Hotel Saint Sebastian, participar de
um almoço de-lançamento do
Festival de Música de Santa

.Catarina (Femusc) 2008, evento
que acontecerá na Scar.

O CORREIO DO POVO

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

i}�.'><\.�
000.- <�0,

Mulheres da sociedade jaraguaense super lotam o Kantan Sushi Lounge para a primeira Festa do
Champanhe, na Quarta feira (23), erornovtda pela Revista Nossa

II TE CONTEI!
A primeira Festa do Champanhe realizada na noite de quarta-feira,
no Kantan, além de ter sido um sucesso de público, reuniu as

mulheres mais elegantes e inteligentes da nossa região. Mais um
evento para marcar o calendário social de Jaraguá.
**

o empresário rio-sulense Marciano Demeterko, dono da Loja
Discotheque, em Jaraguá, é uma dessas figuras espirituosas com

quem vale a pena perder horas numa roda de bar.
**

Neste sábado na Thapyoka, em Timbó - também freqüentada por
muitos jaraguaenses - tem festa coma_ndada pelo renomado OJ
Daniel Kuhnen.
**

Hoje à noite na Bierbude tem música de qualidade com Nathan e

Jerusa, de Blumenau. Vale a pena conferir!
**

Recebi gentil convite do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção
"Bendito Fruto", para participar nesta sexta-feira, às 19 horas, no
CEJAS, Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, do Dia Nacional da
Adoção.
**

A 5a e 7a fases do curso de Comércio Exterior da Unerj promovem no

próximo dia dois de junho, na Sociedade Amizade, baile com a Banda
Safira.

.

**

Nesta sexta-feira, em Joinville, tem Expresso Live. Um especial do
Capitallnicial com a banda Invasão Básica.

No último sábado (19)'um grupo de
universitários de Jaraguá participou
do programa Altas Horas,
apresentado por Serginho
Groíssmann, na Rede Globo. E eles
não fizeram feio! Até participaram
do quadro "Púlpito", representado
pelo jaraguaense boa gente Evertom
Swirk., que soltou o verbo e falou do
monopólio do transporte coletivo Bruna Bago Borowicz; Tânia Fabiane Rozza e Uris Bago nos camarotes da Arenada cidade e do preço alto da
gasolina.

SESSÃO PIPOCA
A DICA DE HOJE É:

FILHAS DAS SOMBRAS
(suspense)

Com a atriz: ELIZABETH SHUE
3275 2058/99320502

(47) 3370-4522

'J'

• DICA DE SEXTA

, O artista é um ser
. insatisfeito com o

mundo, por isso ele cría.'

Assistir ao show do
Cidadão Quem no Big
Bowlling, em joinville

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




