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VARZEANO

Rodada de hoje
define últimos
classificados

Oito partidas hoje, a.
partir das 13h4S em quatro
campos, definem os últimos
sete classífícados para a

segunda fase do Campeonato
Varzeano de Futebol-

.

Troféu "Raul Valdir

Rodrigues". As partidas
acontecem na Vila Lalau, no
Caxias, no Guarani e no
João Pessoa. - 8

�íNIMA I ���

Chuvoso durante o dia e à
noite. - 86

Merecida homenagem

Ohomenageado Werner Ricardo Voigt (esq.), abraçado pelo amigo Eggon João da Silva, tocados pela emoção

ENTREVISTA

Niura fala sobre
as propostas e os

projetos da SDR

NEPOTISMO

Prazo para vetar
o projeto venceu

na quinta-feira
O presidente d� Câmara,

Rodolfo Gesser (PP) deve
promulgar o projeto que

proíbe o nepotismo, já que o

Executivo não sancionou a

proposta nem a vetou. _ 3

Clinlca SorriDent

#'{"lil�'1F

Mais dê ;'l.�S mil pattíctparn
da audiência públi�a' em JS '

O teatro ti é�ntro Cultural, em J
,

ficou totalmente lotado na noite de ontem para a

audiência pública que discutiu a instalação de um

campus da universidade federal no município.

PRIEBE
Administradora e Serviços

Organlzação já
prepara a edição
do próximo ano

A próxima edição do
Femusc, de 20 de janeiro a

2 de fevereiro de 200'S, já'
,

está sendo preparado. Os
organizadores acreditam
que cerca. de sao músicos e

dezenas de professores
vindos de diferentes partes
do mundo participem do

.5 evento.-5

BoticáTio®

SC·EAPQ·711

Dr. 'Ifiiago :MonsejfBoreia
,

C'I{OjSC - 8.421

'Mestre em Implantodontia
Especialista em Impiantodontia
Especialista em Perioáontia
C{ínica (jera{
Próteses Tel.: (47) 3055-2796

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

.. Administração de Condomínios
- Administração e Execução de Obras

- Serviço Hidraulíco Expresso

você pode ser o que quiser

Rua RejnoldD Rau, 50 - Sala 06 � Edificío t.<larket Place
Fone (47) 3055·2250

htto:!fwww.priebe.G.om.bl
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� EDITORIAL

Justa homenagem
,f: A programação do Dia da

u!ndústria e das 'comemora

_&ões dos 57 anos da Fiesc co
;::oueçaram ontem com um café

?.8a manhã com representan-
tes da indústria catarinense

or
.e deputados estaduais e

-':federais e senadores catari-
-fhenses. Na seqüência, foi'
-itealizada- a cerimônia de
�-'Jentrega da Ordem do Mérito

�

21ndustrial de Santa Catarina
?fà cinco empresários catari-
nenses e da Ordem do Mérito

oIndustrial da eNI ao empre
-18ário Werner Ricardo Voigt,
-ium dos fundadores da Weg.
-t-foi sem dúvida uma das mais
uiustas homenagens já tece

B,bidas por urn, representante
e do setor industrial de Santa

cCatarina.. ..... '.
.

I' Nascido ern Schroeder em

0;1930; Werner-Ricàrdo Voigt
cfoi na adolescência para Join-
:�yille, onde estudou no Senai
e adquiriu experiência traba-

'IG
'.

Foi sem dúvida uma das
mais justas homenagens
já recebidas por um
representante do setor
industrial de Santa
Catarina"

lhando na oficina Werner

Strohmeyer. Depois de traba
lhar por alguns anos com

motores elétricos na maior
.

cidade do Estado, Werner

Voigt montou em 1953 seu

primeiro negócio, uma peque
na oficina no centro de [ara
guá do SuL

Em' 1961, Werner Voigt se
juntou a Eggon João da Silva
e Geraldo Werninghaus para
fundar a Weg. Com uma

produção inicial modesta de
5 milmotores no primeiro ano,

a empresa cresceu rapi
damente, chegando a 200
mil unidades fabricadas
anualmente no final da pri
meira década. Como diretor
técnico da empresa até 1980,
Werner Voigt foi um dos res

ponsáveis pelo desenvol
vimento tecnológico que
proporcionou o crescimento
sólido da Weg.

Recentemente, a empre
sa bateu a marca de 100
milhões de motores produ
zidos, e caminha para ser

líder do seu segmento no

mercado mundiaL Hoje com

15 mil colaboradores, sendo
mais de 800 engenheiros, o
faturamento anual da Weg
ultrapassa R$ 3,5 bilhões. O
mercado externo responde
por 39% desse valor, graças
à atuação da empresa em

mais de 1 00 países e fábricas
na Argentina, México,
Portugal e China.

b�. ·ENTRE ASPAS;."

;�:

t:" Estão esquecendo de Blumenau na discussão da UFSC. Quem acha que
r _��femos uma federal em

_

Joinville, em Jaraguá do Sul e Blumenau está

� .

-

_

'

-.' -sonhando. 'Agora eu, pergunto: qual seria o ponte de convergência para

I. f· "

,.' at.e�der as três regiões? Massaranduba seria ideal",

I I" "Não velo :�:�:::::):aM:::�:U:undo nem decisão da Liga Européia. Mas
'colocaram lima mulher aqui, justamente contra o Botafogo".
Carlos Augusto Montenegro, vice-presidente de futebol do BotafQgo, sobre as mulheres que

�(: exercem papéis de destaque no futebol, principalmente a bandeirinha Ana Paula Oliveira, que
eb anulou dois qols do Botafogo contra, o Figueirense na última quarta-feira.

I. PONTO DE VISTA

Novas oportunidades para e
ensino' superior do Vale do
Uapocu

.Carla Schrein'er
Betora da UNERJ -

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul

Esta semana'tivemos a opor
tunidade de apresentar 'à comu
nidade três novas graduações de
ensino superior que ampliam de

. maneira significativa a pre
sença da nossa Instituição na

região. Os cursos de Design,
Gestão do Varejo e-Negócios
Imobiliários complementam
nossa grade e atendem a uma

necessidade da região, que vive
um momento de mudanças no

seu perfil econô-mico a partir
, do crescimento de áreas de
negócios, como o comércio e a

prestação de serviços, resul
tando, por conseguinte, na

necessidade de preparação dos
profissionais para atender a

essas necessidades.
Além dessas novas gradua

ções, a UNER] também oferece
vagas nos cursos superiores de

-

Aditrinistfàção/Gestão Emore.;

'. ,'.

sarial, Tecnologia em Auto
mação Industrial (parceria com

o SENAI)', Tecnologia em Ges
tão de Recursos Humanos, Tec
nologia em Mecânica, Direito,
Moda, Pedagogia, Tecnologia em
Informática e Engenharia de
Produção - estes dois últimos
com a novidade de aulas no

período matutino, beneficiando
aqueles estudantes que não

podem estudar à noite.
Ao divulgarmos essas novi

dades, enfatizamos o compro
misso que a UNER] assume com
a nossa comunidade de nortear
suas atividades de acordo com

as necessidades da região.
. Assim, todos os projetos que
desenvolvemos, seja no âmbito
dos cursos de graduação e de

pós-graduações, ou nas ativi
dades de pesquisa e de extensão,
têm como meta gerar conhe-

cimento e oportunidades _
aos

nossos jovens e aos executivos
das nossas empresas.

É com essa percepção que a

UNERJ trabalha, razão pela qual
pensamos cuidadosamente
sempre que um novo projeto é
colocado em prática. Além do
direcionamento para atender ao
mercado, os novos cursos são

apoiados pela estrutura de
laboratórios que a Instituição
oferece, reconhecidos por todos
os que nos visitam como de

importante valor didático. Por
sinal, a comunidade está
convidada a vir conhecer nossa
estrutura, onde sobressaem os

laboratórios dotados de

equipamentos de última geração
em todas as nossas três áreas, nos
Centros de Ciências Aplicadas
e Jurídica, de Tecnologia e Arte
e de Educação e Letras.
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• DOS BLOGS

IM,1;J@CLARA PRADO

DesnecessáriQ
A queda de braço entre o

governo do estado de São
Paulo e os estudantes da USP
já se prolonqa em demasiado.
Errou o governo ao deixar a

situação chegar onde chegou.
Lá se vão mais de 20 dias
desde que o prédio da reitoria
da USP foi tomado pelos
alunos. Cenas de barricadas,
pneus sobre pneus, lembram
uma época do passado em

que a intolerância reinava. O
governador José Serra com

certeza recorda-se bem
daqueles anos tenebrosos. O
que ele passou como

estudante destemido naquela
época da repressão não
combina em nada com a foto

.

estampada nos jornais em que
aparece posando para os

fotógrafos com uma

metralhadora na mão,
apontando para as câmeras.
Ainda há tempo para o governo

. chegar a um entendimento
com os estudantes. Basta
para isso que prevaleça o

bom-senso e a flexibilidade.

� mariaclaradoprado.bllg.lg.com.br

. I@.;iFARIA
Um lado bom
Há males que vêm para bem. '

Durante a abertura da 11 a

Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais, o ex

presidente da Câmara, Ibsen
Pinheiro (PMDB-RS), revelou
que o atual presidente,
deputado 'Arlindo Chinaglia
(PT-SP), colocará em

votação a reforma política a

partir da próxima terça-feira.
Chinaglia confidenciou a

Ibsen que deseja ver votados
todos os itens da reforma até
o fim de agosto. Ou seja, a

tempo de serem aprovados
nó Senado .ainda este ano,
de tal forma que já entrem.
em vigor para as próximas
eleições. No fundo, Chinaglia
vai tentar criar um fato
político capaz de tirar da
manchete cos jornais as

gravações de conversas não
muito republicanas entre

parlamentares e o dono da

empreiteira Gautama,
Zuleido Veras, que toram
reveladas pela Operação
Navalha.

� blogdosblogs.bllg.ig.com.br

• CARTA DO LEITOR

Uma luta vitoriosa
O 22 de maio ficará

gravado na história de
conquistas e vitórias de
Santa Catarina. Foi nesse
dia, em Paris, às 9h38min
no horário brasileiro, que os

168 paises membros da
'Organização Mundial de
Saúde Animal (OlE) apro
varam por unanimidade o

pedido de Santa Catarina
como Zona Livre de Aftosa
Sem Vacinação. O
certificado da OlE habilita
o Estado a vender sua carne
em qualquer país do mun

do. Além disso, SC passa a

ser o único Estado da
América Latina como status
de Zona Livre de Aftosa
Sem Vacinação.

Essa conquista simboliza
a recuperação da crise

vivida pelos 12 mil
suinocultores no Estado, que
desde 2006 amargam perdas
no setor, principalmente,
quando a Rússia deixou de
comprar carne suína. A
expectativa é que agora o

Estado dobre as exportações
de suínos. Por isso, esta

notícia � motivo de grande
comemoração para todos os

catarinenses e para o Brasil,
.

pois somos responsáveis por
25% da produção nacional
de

.

carne suína,
representando 2,7 milhões
de toneladas anuais, além
de participarmos com 45%
nas exportações brasileiras.
A decisão da OlE, na

manhã do dia 22, é fruto de
uma luta de sacrifício e

persistência. Desde 2000, o

"i
"

I

h;mmlCARTA
11 r

Fora da pauta 1:)
Sei de fonte excelente: o �
governo entende que a mídia
já começou a recuar em

relação aos assuntos antes
freqüentados com sOfreguiqho
com o intuito de colocá-lo em
dificuldade. Recuo estratéqlco
precipitado pela compreensão
de que os virulentos ataques
rnidiancos' desferidos durante
a campanha da reeleição I·

redundaram em um

monumental furo n'água. iJ

Pergunto aos meus céticos'
botões se os conselheiros de
Lula estariam certos em sua

avaliação. Respondem com

uma expressão de dúvida. ,

Que a mídia atirou um

bumerangue a partir da
primeira metade de 2005 é
apenas e tão somente

,

verdade factual. Mas a mídia
não mudou de patrão. Um

'

aspecto da questão há de
.

§er
levado em conta: esta
sociedade dos donos do

poder às vezes acha razões
para agradar-se com o r�

�
governo do metalúrgico.

� blogdomino.blig.ig.com.br rr

• Cláudio VignaHi
Deputado feóeral (PT/SC), membro ,

da Comissão de Agricu�ura da
Câmara e relator do Plano Plurianual
(2008/2011 )

. Estado vem mantendo a sua

decisão política e técnica de
não vacinar contra a aftosa.
Os produtores resistiram
enquanto surgiam focos de
aftosa no Rio Grande do Sul,
Paraná, Mato Grosso do Sul,
Paraguai e Argentina. Ell(
janeiro desse ano, o

. Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
entrou com pedido na OlE,
que foi aprovado no dia 22.
Essa longa caminhada,
entretanto, foi vitoriosa. E,
hoje, podemos comemorar

essa nova era para a

suinocultura catarinense e

brasileira. Por isso, dia 22 de
maio será um divisor de águas
para Santa Catarina, que
marcará nossa história de
lutas e conquistas.

. 2

,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@9correiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal ts, E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

'
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Werner Voigt recebeu
"Ordem do Mérito
.índusnlal' ontem,
_8_m Florianópolis

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

r
O empresário Werner

Ricardo Voigt, um dos fun

����adores do Grupo Weg,
,
recebeu ontem a "Ordem do

"

(}v1érito Industrial" da CNI

JÇonfederação Nacional da

.Indústría), é amaior honraria'
da indústria brasileira. O
evento abriu a programação
do Dia da Indústria e as

I comemorações do aniversário
'de 57 anos da Fiesc (Fede
ração das Indústrias do Estado
de Sar{ta Catarina). A home

nagem foi promovida em

parceria com parlamentares
catarinenses.

No encontro, os empre
sários também debateram os

f�enários político e econômico
brasileiro, o dólar abaixo de

"ns 2, o associativismo, as

novidades em gestão e prá
ticas sindicais e as estratégias
para o ambiente industrial de
Santa Catarina. O presidente
da CNI, Armando Monteiro

, Neto, acredita que atual
momento econômico é de

!"III

REGIAO O CORREIO DO POVO
redacao@ocorreiodopovo,com,br

Armando Monteiro (CNI), Werner Ri'cardo Voigt e Eggon João da Silva (Weg) e Alcântaro Corrêa (Fiesc)

crescimento para a indústria
do Estado, devido à redução
das taxas de juros.

"Esse cenário se traduz na
maior disposição do setor em
investir", comentou. Desta
cou também a importância
dos parlamentares conhe
cerem as demandas do setor

produtivo, para que os pro

jetos do Legislativo contri

buam com o desenvolvimento
do país.

O presidente da Fiesc,
Alcântaro Corrêa, disse que
é fundamental o· estrei

tamento das relações com os

parlamentares e a partici-

pação dos sindicatos associa
dos para fortalecer a repre

sentação do setor industrial.
A senadora Ideli Salvatti,
afirmou que o país vive "um

bom momento econômico,
social e de relação entre a

classe política e o setor

empresarial" .

• A trajetória
,

Werner Ricardo Voigt é especialista em radiotelegrafia e eletrônica pela Escola Técnica Federal
do Paraná'. Nasceu em Schroeder, no dia 8 de setembro de 1930, e iniciou a carreira aos 14 anos,
na oficina Werner Strohmeyer,. de Joinville. Depois de trabalhar com motores elétricos em outras

empresas do município, Voigt montou em 1953 uma pequena oficina no centro de Jaraguá do Sul.
Em 1961, juntou-se a Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus para fundar a Weg. Com uma

produção inicial modesta de cinco mil motores no primeiro ano, a empresa cresceu rapidamente,
chegando a 200 mil unidades fabricadas anualmente no final da primeira década. Como diretor
técnico da empresa até 1980, Werner Voigt foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento

tecnológico que proporcionou o crescimento sólido da Weg.
Recentemente, a empresa bateu a marca de 100 milhões de motores produzidos e caminha para

a liderança do seu segmento no mercado mundial.

JARAGUÁ DO SUL

r�NCONTRO: EMPRESÁRIOS DEBATERAM ECONOMIA, PO�ICA E ASSOCIATIVISMO Edição 2008 "do Femusc

!Fundador da Weg e homenageado já tem data definida

;pela Confederação da Indústria
i" I .

L...
'

.

I
ANTONIO CARLOS MAfALOA

diretor artístico, Alex Klein,
,o festival vai repetir o projeto

O Femusc (Festival de' de trazer profissionais renó
Música de Santa Catarina) mados para dar aulas aós

recomeçou ontem. É que a visitantes. "Queremos que 6s
.,

equipe organizadora de um alunos conheçam o trabalho
dos maiores eventos brasilei- feito em outros países", exp{i
ros do setor voltou a se reunir ca. Mas, quem quiser partici-

t

para preparar a edição de par precisa ficar atento por-
2008. De 20 de janeiro a 2 de que em 2008 serão somente
fevereiro, Jaraguá do Sul deve 500 vagas para alunos. 4-s
receber cerca de 500 músicos inscrições devem ser abertas
e dezenas de professores no segundo semestre. 1

vindos de diferentes partes do BALANÇO - Neste ano] o

mundo. Femusc teve 1.123 par-
Por: enquanto, oque a pre- ticipantes, sendo 926 brasi

sidente do Instituto Femusc, leiros, 88 argentinos, 44
Monika Conrads, adianta é uruguaios. Os demais vieram
que este terceiro festival terá de outros países da América
"um trabalho maior com a Latina, dos Estados Unidos e

comunidade". Para isso, as da Europa, principalmente.b
atividades sociais passam a ter . evento custou quase, R$ 1
ainda mais destaque. Outra milhão, dinheiro arrecadado
novidade é a inserção cres- junto ao governo do Estado,
cente demúsicas populares no patrocinadores; inscrições,
repertório dos concertos. bilheteria de concertos, por

Conforme o maestro e exemplo. (KE)
CESAR JUNKES/OCP

Alex Klein e Monika Conrads querem mais envolvimento da comunidade

ARROMBAMENTO
PIERO RAGAZZI/OCP

'c'

r A Óptica Safira, instalada na Rua Reinoldo Rau, em Jaraguá
i. do Sul, foi arrombada na madrugada de sexta-feira. Os
ladrões cortaram o cadeado da porta por volta das 12h50 e,
em poucos minutos, saíram levando jélas de ouro, pratas e

-

óculos de sol. O prejuízo estimado passa de R$ 20 mil,
li conforme o proprietário Fred Fabris. A loja é equipada com
;
cinco alarmes, três deles disparam, mas quando a segurança

I chegou o assalto já tinha terminado. (KE)

Cidade lança projeto
de panificação escolar
CORUPÁ

O município de Corupá
iniciou projeto que visa

enriquecer a merenda dos
estudantes da cidade e

implantou um centro de pani
ficação escolar que atende a

2.500 crianças das redes de
ensino. O ingrediente princi
pal do'cardápio servido aos

estudantes é a biomassa, que
é extraída da banana e

utilizada para fazer pães,
cliques, bolos" pizzas,
bisc-oitos, bolachas, doces e

geléias além de serem
colocados no feijão e na sopa

para engrossarem o caldo. A
biomassa não deixa gosto, não

engorda e é alta-mente
nutritiva sendo adqui-rida
através de' doações dos
bananicultores da região
subsidiam a matéria-prima à '

Secretar ia de Educação,

Cultura e Esporte.
O projeto foi idealizado por

Maria Aparecida Rosa que
atualmente é coordenadora
do mesmo. No ano de 2004, o
município foi destaque em

Brasília ao receber o Prêmio
Eficiência em Merenda
Escolar promovido pelo
Ministério da Educação, e

este ano aguarda a chegada
do resultado do próximo
prêmio que sairá em

setembro.
De acordo com Diana

Seidel Bortolotti, da
Secretaria de Educação, este,
é "só o início de uma série de

projetos em função', da
alimentação e do bem estar e

qualidade de vida das

crianças do município, pois
em julho divulgaremos nova
proposta que está sendo
elaborada para legumes e

verduras". (OA)

ROBÓTICA EDUCATIVA NO MARISTA

O Colégio Marista São Luís oferece a seus alunos uma;
I

série de atividades complementares, entre elas a Robótica

Educativa. Esta atividade tem módulos semesírais.,
formando turmas de Robótica' Básica e Avançada.
Os alunos Maristas, participantes da Robótica Básica, em
suas aulas, foram até o semáforo em frente ao Colégio'
para verificarem o seu funcionamento, bem como os

tempos que cada farol (cor) ficam ativadas. Foram

verificados os semáforos dos veículos e de pedestres. De
posse dessas informações, voltaram ao Laboratório de

Robótica, desenvolvendo assim um projeto e montagem
de maquetes dos semáforos, utilizando os componentes
da Robótica, como leds e extensões, materiais de sucatas

e tintas. Cada semáforo foi programado no Everest,
software de autoria utilizado para este fim, identificando o

tempo que cada cor deve ficar ativada.

Já a turma da Robótica Avançada, estudaram os itens que

compõem uma cozinha doméstica. Cada aluno teve a

oportunidade de criar um eletrodoméstico utilizando

cornponentes com Led's, motores, sensores, botões e

muita sucata.

Observação, raciocínio e muita criatividade são itens

fundamentais destas aulas.
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I,
O CORREIO.COM

'II Seminário da Educação CÉSARJUNKES/OCP

A Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul realizou na

quinta-feira, 24, a sétima edição do Seminário da Educação.
Desta vez, cerca de 600 profissionais entre professores,
orientadores, supervisores escolares, diretores e auxiliares de
biblioteca; puderamconferir.a palestra sobre "O processo da
aprendizagem e seus problemas", ministrada pelo doutor em

III Psicofisiologia, Egídio José Romanelli. O professor é formado
pela Universidade de Toulose (França) e pós-doutor em

Neuropsicologia, pela Universidade de Montreal (Canadá).
O seminário completou a etapa para construção da proposta
curricular ao ensino fundamental de nove anos.

I
,

I! Cidadania em Ação
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul)

proporciona neste domingo, 27, mais' uma edição do
projeto "Cidadania em Ação". O evento acontece das
11 às 18horas e envolve também oSese (Serviço Social
do Comércio) e diversos parceiros da comunidade
acadêmíca e. da sociedade, A ação tem como meta

integrar a comunidade em torno da cidadania e da

[I. responsabilidade social. Além de. compartilhar
conhecimentos com a comunidade. O projeto visa

educar 2S acadêmicos para o exercící« do trabalho
voluntário e a intervenção social na comunidade onde
estão inseridos.

Habitação
Na próxima segunda-feira, 28, o prefeito Moacir

Bertoldi assinara mais um convênio com. a Caixa
Econ\)mica Federal para a construção de mais 35 casas,
no Residencial.jardim das Acácias, na Tifa Schubert. As
casas serão construídas dentro do programa "Imóvel na
Planta/Associativo", com recursos do FGTS. O
proprietário terá até 240 meses para pagar, com prestações
em torno de R$ 350. A Pr�feitura de Jaraguá do Sul
adquiriu o terreno e dispôs de toda infra-estrutura o que
reduziu o custo de cada casa, em cerca de R$ 38 mil. A
solenidade ocorrerá na sala do gabinete do prefeito, , a

partir das 13h30, com a presença de famílias beneficiadas
com o programa.
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Secretaria deAdministração
Diretoria de Recursos Fisicos
Coordenádoria de Licitações e Contratos

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2007SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de eletrodomésticos, destinados
para os gabinetes odontológicos da Rede Municipal de Jaraguá do Sul, conforme
especificações descritas no Item l-Objeto doEditaL REGIMENTO: Lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de
dezembro de 2005, ART. 3° INGISO VII E VIII. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 11 de junho de 2007, na Coordenadoria
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes
serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de

-

Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 7.208,00(sete mil
duzentos e oito reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.;araguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 24 de maio de 2007.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

L

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Tiro
Amanhã, os aposentados

Egon Meldola e Adelina
Meldola vão competir por
J araguá do Sul no Torneio
Estadual de Tiro ao Alvo, na
modalidade tiro seta livre.
Eles participam do Centro de
Convivência da Terceira
Idade, em Jaraguá do Sul.

Reunião
A Ajoc (Associação Jara-

. guaense de Ovinos e Capri
nos) promove hoje, a partir das
9 horas, o encontro de cria

'dores. A reunião acontece na

Chácara Colina Verde, Tifa
Blank, no Rio da Luz 2. Será
servido almoço no local. Mais

informações pelo telefone
-

3274-8291.

Declamação
Acontece hoje o concurso

de declamação "6º Pura
Poesia", em Schroeder. O
concurso tem o objetivo de
desenvolver o gosto pela
poesia, encontrar novos ta

lentos na arte de interpretar e
estimular o hábito da leitura
dos estudantes. O evento é no
salão da Igreja da Paz e tem

entrada franca.

Adoção
O Dia Nacional da Ado

ção, comemorado na sexta

feira, 25, foi lembrado pelo
Grupo de Estudos e Apoio à

Adoção "Bendito Fruto", em
encontro ontem a noite na

Scar. O grupo atua na mi-
7

crorregião com ações volta-
das para as questões que
envolvem abandono e ado-

ção. O tema central foi a dis
cussão sobre as mulheres que
entregam os filhos para ado
ção. O evento contou com a

participação de pessoas ins
critas para adoção, pais ado- .

tivos, simpatizantes da causa,
. acadêmicos de direito, serviço
social, psicologia emembros do
grupo "Bendito Fruto".

Posse
Na quarta-feira, 23, a

Associação de Moradores do
Bairro Czerniewiz realizou a

solenidade de posse da nova
diretoria. O novo presidente
é o administrador José Juarez
Momm (foto). A diretoria é

composta ainda por Francisco
Machado, Joana Alves
Pereira, Francisco Rodrigues,
Odair Garcia e Edvar Vitor
Soprano. ,

DIVULGAÇÃO

Vacinação'
A Secretaria de Saúde dé

[araguá do Sul informou que
cerca de 5,7mil crianças foram
vacinada contra a gripe na

última campanha de vacinação
.

infantil. O número superou as

expectativas, já que o órgão
possuía 5,5 mil dores. O que
permitiu a vacinação de 7 mil

DIVULGAÇÃO

Resultado de promoção
A Ativaserv, cotrespondente autorizado do Banco

BMG, em comemoração ao Dia das Mães, 'sorteou uma
máquina lavadora automática entre os funcionários da
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul. A sorteada foi
Marilene Vieira Fontes, funcionário do Centro
Municipal de Educação Infantil Guilherme Tribess. A
entrega do prêmio aconteceu no Centro de Educação
no dia.18 de maio. O Banco BMG é conveniado com

a Prefeitura e faz empréstimos com descontos emfolha
para funcionários públicos municipais, estaduais,
federais, correios, {PESC e INSS.

crianças foram as doses extras
adquiridas. "Felizmente com

esta reserva conseguimos
vacinar todas as crianças de 6
meses a 5 anos incompletos que
procuraram os postos 'de
vacinação no período de 5 a 18
demaio", informou o secretário
da Saúde; Sérgio Férrazza.

Inscrições
o Senai de Santa Catarina

abriu ontem as inscrições para
2,3 mil vagas em cursos

técnicos, oferecidas em 20
cidades catarinenses. O prazo

encerra.no início de julho.
Também estão abertas as

inscrições para cursos supe
riores. São seis cursos próprios
e as inscrições prosseguem até
12 de junho, com vestibular
marcado para o dia 17. Outros
sete cursos em parceria com

universidades têm processos
seletivos e prazos de inscrição
diversificados. Mais infor
mações pelo site WWW.sc.

senai.br oupelo 0800 48 1\212.

'DETALHE

• LOTERIAS
• QUINA

• LOTOFÁCIL

O CORREIO DO POVOM

Embriagues
Na quinta-feira, 24, o

condutor do veículo GM
Astra fez manobras
perigosas no centro de
Jaraguá do Sul. Outra
motorista, que denunciou
o caso, informou que
este condutor jogava o

carro contra o dela e

chegou a colidir
levemente na traseira. A
Polícia localizou o

condutor e constatou que
apresentava sinais de
embriagues. Ele foi detido
e autuado.

Apoio
Por volta das 18 horas da
quinta-feira, 24, a Polícia
Militar auxiliou a Polícia
Civil e Rodoviária
Estadual em uma vistoria
de ônibus. Por meio de : fi

denúncia foi localizado
um quilo de maconha r r

com a passageira P.F.K., 'C1

29. Segundo ela, o

produto foi apanhado por
um motoqueiro na região
de Pirabiraba. <.

Detenção
Uma moto estava
fazendo manobras
perigosas na frente do
Colégio Valdete Piazera,
na segunda-feira à noite.
A Polícia Militar esteve no

local e constatou o fato ..

No momento da
abordagem, o condutor
reagiu. A moto foi
recolhida e o condutor

r

.r if
estava sem a

documentação
necessária. Ele foi detido.

d
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Até o fechamento desta
edição nenhum óbito
foi registrado pelas

.

funerárias da região
rq
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.INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

1[1£'

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL. 1,950 1,951 It

PARALELO 1,99 2,10 �

TURISMO 1,900 2,047 It
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PONTOS OSCILAÇÃO
�BOVESPA 51.617 2,15%
� DOW JONES (N. York) 13.507 0,49%
It MERVAL (B. Aires) 2.186 1,08%
It NIKKEI (Tokio) 17.481 -1,22%
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0,6446% R$ 797,30
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Epagri deve capacitar
produtores orgânicos

POTISMO: TERMINOU ESTA SEMANA O PRAZO PARA O VETO

residente da Câmara deve
JARAGUÁ DO SUL

romulgar o projeto de lei
tomar auto-sustentável, como
aconteceu com a usina de leite
do Garibaldi", comparou.

O vereador lembrou que
existem locais disponíveis
para a certificadora funcionar
no município, "pois poderia •

ser instalada em um espaço

pequeno". Ele sugt:re que a

empresa funcione na sala da
rodoviária, onde está instala
da a Liga Jaraguaense de A

Futebol Amador. "Ela (a Liga) rn ip

pode ser transferida para a "3C]

Arena Jaraguá", apontou.
Ronaldo sustentou a: pro- :rfid

posta recorrendo aos benefí- .IqS

cios da agricultura orgânica lI2q
t

para a saúde humana e omeio .::; 1:)'1

ambiente. "Há produtores .�Vf

que cultivam produtos orgâ- .; O

nicos que não são oficial- :'fUJ

mente reconhecidos; pois não
existe um órgão para certi

ficá-los", justificou, apostan-
do que o selo de garantia e .)
qualidade conferido pela
certificadora vai agregar valor
aos produtos. (DZ)

A Câmaraaprovou a mo

ção apresentada pelo verea

dor Ronaldo Raulino (PTB)
que pede à Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa

Catarina) orientações técni

cas para capacitação de pro
dutores orgânicos na região.
O parlamentar justificou a

iniciativa afirmando que o

objetivo é incentivar a pro

dução rural sem agrotóxicos,
por meio da implantação de
"uma certificadora na região".

Pela proposta, a certifi
cadora deve ser criada em

parceria' entre os produtores
rurais e o poder público. Tam
bém que os salários dos téc-.

nicos responsáveis pela certifi
cação sejam pagos pelos
produtores e a Prefeitura

disponibilize o espaço para os

trabalhos. "A idéia é que a

Prefeitura auxilie na manu-
. ,

tenção da certificadora, até se

partir da promulgação
ecutivo recorrerá ao

.

rf unal de Justiça
1 ara suspender eficácia

_, Cumprindo a promessa
JI ita na semana passada, o

ell efeitoMoacirBertoldi (PR)
OI âo vetou o projeto que põe

ao nepotismo nas admi-

'strações públicas. O prazo
i ara a sanção terminou no dia
9 7 e para vetar a proposta, na
ili ltima quinta-feira" 24. Com

, s prazos constitucionais ex-

El irados e sem que o Executivo
'� cídísse pela sanção ou pelo
]' eta, o presidente da Câmara
,e Vereadores, Rudolfo

,5 esser (PP), deve promulgar
q projeto, que passa a ser lei
II unicipaL

O procurador do municí

,ú io.jurandyr Bertoldi, confír
o ou a decisão do prefeito .de
i ão vetar nem sancionar o

o rojeto, aprovado por unàni
L idade pela Câmara. Disse
L ue o Executivo não tem se-

.1 uer a obrigação de devolver
! . proposta para a Câmara.
. Passando o prazo legal, o

, esidente da Câmara delíbe
.- do jeito que achar conve
[:l' iente", afirmou, lembrando

Jurandy� disse que não é o "dono da verdade" e que considerou o projeto ínconstltuclonal

mite alguns casos de nepo
tismo no Legislativo", denun
ciou.

CONTRAPONTO - Esta
,

\

semana, o responsável pela
Curadoria da Moralidade
Pública domunicípio, Aristeu
Lenzi, considerou legal o

, \, ,

projeto contra o nepotismo e

parabenizou a Câmara pela
iniciativa. [urandyr disse que
não. iria se posicionar em

relação à interpretação do
Ministério Público. "A decisão
será da Justiça", completou.

especialistas em adminis

tração pública que também

apontaram vício de origem na

matéria e. outras incon

stitucionalidades", informou.
Jurandvr revelou que, caso

a Câmara promulgue o

projeto, o Executivo vai entrar
com uma Adin (Ação Direta
de Inconstitucionalidade),
no Tribunal de Justiça para

suspender a eficácia da lei. "O
projeto, além de não atender

preceitos constitucionais, é

injusto e parcial, porque per-

que não é comum o prefeito
não sancionar ou vetar, mas é

perfeitamente cabível. "Com
certeza ele (Gesser) vai pro
mulgar, porque é um dos co

autores", aposta.
Segundo Jurandyr, o

prefeito não sancionou o

projeto porque encontrou

ilegalidade e não o vetou para
não caracterizar que é favo
rável ao nepotismo ou que

"quer manter parentes em

cargos na Prefeitura". "Bus

quei orientação de colegas

.h

Raulino aposta na certificação de produtos orgânicos como incentivo
•

MOSAICOPor água abaixo
Perdeu o sentido a sugestão

do presidente da Câmara de

Guaramirim, Evaldo [unkes,
o Pupo (PT) " de realizar uma
�udiência pública para
discutir o serviço de água no
município, depois que o

prefeito Mário Sérgio Peixer,
o Dêgo (DEM),' decidiu
municipalizar o serviço.
Também não justifica mais os

convites aos diretores da
,

I
Casan para apresentarem os

planos de investimento.

ealuste
tJ Os trabalhadores nas

m mpresas do vestuário de

11£ araguá do Sul e região, com
E ata-base em 1 demaio, terão
eajuste salarial de 4,44%, a

E artir do próximo mês. O
J cardo repõe o INPC dos
I'ltimos 12 meses (3,44%). e
arante 1% de aumento reaL

� Para os trabalhadores de

lassaranduba, cuja data-base
"':é 1 de março, os sindicatos
patronal e dos empregados

.

ainda negociam o reajuste.

Presença
o presidente da SC-Gás, Ivan Ranzolin, participa da reunião
plenária da Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do Sul)

.

e Apevi (Associação da Micros e Pequenas Empresas do Vale
do itapocu), de segunda-feira, 28. Fará uma exposição sobre a

atual situação e perspectivas para o abastecimento de gás
natural no Estado.
Durante a reunião, acontece também o lançamento conjunto
dos sites dos núcleos setoriais.

:.,IQ

.:Jlq
,

Opresidehte licenciado ao
PT de [araguá do Sul,
SebastiãoCarnatgozdisse que
colocou o nome à dísposíção'
para ser candídatd a prefeito'
em 2008. "Em respeito aos

quase' oito-'mU voto que
recebi, no ano. pasl$ado,. na
cidade, estou � êl.isposição do
partido", discursou.

CfI:3
,

_ r)B

:;�1

,102

.sq
'OJ

Treinamento
A Facisc' (Federação das Associações Empresariais de Santa

Catarina) e a Cambra (Câmara de Negócios Internacionais)
promovem, no dia 28, treinamento de certificaçâo de origem
no âmbito do Mercosul e Aladi.A atividade acontece das 9 às

16h30, no Centro Empresarial de Jaraguá dd Sul,' e será
ministrado por Jordana Pot.
As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3028-8844 ou

facisc@facisc.org.br.

Pesquisas
A última pesquisa de

fi 'ntenção de votos para
I' refeito de Jaraguá do Sul,

l as eleições municipais do
J ano que vem, manteve

',( taticamente os mesmos'
(J índices da anterior. O líder
O' sobe cinco pontos, de 17 para
I� 22% da preferência dos elei-
p': tares, enquanto o terceiro
�1 colocado, com 15%, encosta

segundo, com 16%.

Rebate
A senadora Ideli Salvatti

(PT) rebateu as acusações
que, ao lado do deputado
;Carlito Merss (PT), articula
para levar o campus da
universidade federal para
Joinville. "De onde partiram
as acusações? Santa Cata
rina já teve um mi�istro da

Educação que nada fez para
tirar a UFSC de Floria

nópolis", afirmou:

Decepção
o reitor da UFSC, Lúcio

.Botelho, não compareceu à
audiência pública realizada
na noite de ontem, no Centro
Cultural, para discutir a

instalação do campus em

Jaraguá do SuL A ausência
foimuito mais do que sentida

pela multidão que lotou o

teatro, revelou outros

desejos.

Defin_ição
Se mantida mais de uma

pré-candidatura a prefeito
pelo PT, a definição sairá do
encontro municipal, que
acontece normalmente em

março do ano eleitoraL As
candidaturas são.submetidas
à votação dos filiados com

mais de um ano de filiação e

em dia com a contribuição
partidária.

Providência
o juiz Luiz Fernando Boller," da Comarca de Tubarão,
determinou a imediata exoneração dos funcionários
comissionados da Prefeitura e da 'Câmara do município que

"possuam laço de consangüinidade ou parentesco com o

prefeito, vice, secretáriosmunicipais, vereadores e dos titulares
de cargo de direção da Câmara".
O descumprimento da decisão resultará em multa diária ell"

R$ 10 mil, individualmente porservidor.
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NUIRA DOS SANTOS: SECRETÁRIA REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL

"A·Secretaria·é a representante do governador"
QUEM É:

II

II
I

III

Correio do Povo '

Quais as atribuições da
Secretaria Regional? I

Niura dos Santos � A
secretaria é a representante

...

pegaI do governador. Foi

r criada dentro"do projeto de
� descentralização e tem co

� mo atribuição atender as

@ reivindicações dos prefeitos
� da região no que for possí-
:!'vel, sem nenhuma discri

, minação. Nada chega ao go
vemador se não passar pela

�. secretaria.
I'"
. '

�.
I

I
I
I
!
I
i

CP - O que foi feito na

administração anterior pela
'

região?
Niura � Fizemos muitas

coisas, mas destaco a for

mação do Conselho de De

senvolvimento, que tem

como função articular o

.

novo modelo de gestão pú-
� blica para a região. A parti- ,

� cipação de diferentes atores
C �

�. assegurou que as questoes
� básicas e importantes para a

I região fossem tocadas.
I
I
I

i CP , O que especifica,I

: mente?
I

N' O
. -

d: rura � projeto e

L- ampliação, reforma e de ins

r talação de novos equipa
: mentos no Hospital São José
I
I
I
I
I
I

I
I
I
,

!
�
r-
,�
...
i'"

�.
�
t:

,

PIERO RAGAZZI/OCP

CP , O que faltou fazer, .

por quê?
'

Niura � O aterro sani
tário regional. Uma questão
primordial, que tem reflexos
em várias áreas. Não foi

possível realizar porque está
em construção a proposta
regional. Temos ainda o tra

tamento de esgoto e as

bacias hidrográficas.
Todas essas questões

estão na nossa pauta. Mas,
para executarmos, precisa
mos de recursos do governo
federal. Vamos levar os pro
jetos ao Fórum Parlamentar
Catarinense, na expectativa
que lute por esses recursos

em Brasília.

Na área de

segurança, a
prioridade é
investimento na

infra-estrutura das
delegacias, mais
delegados e

funcionários"

serviços de água de Schroe �

der.

CP , Mas o Ministério
das Cidad.es já não tem um

programa específico para o

saneamento básico?
Niura � A equipe da se

cretaria trabalha para todas
as áreas e, estando nas portas
dos ministérios, a chance de
ter os recursos liberados é

maior; garante inclusive as

cobranças e reforça as rei-

,vindicações do Estado. É
um suporte técnico fortis
simo.

Nos próximos dias, a

equipe estará na região para
desenvolver um trabalho de

capacitação dos agentes
políticos dos municípios da

regional.

CP Para essa

administração, o que está

sendo preparado. Quais as

prioridades?
Niura - Vamos continuar

na mesma linha. Nesse pri
meiro momento, a priorida
de é a formação da equipe.
Depois reunir o Conselho de
Desenvolvimento para
discutir o plano de trabalho,
definir as prioridades e

deliberar alguns proj etos
ainda não executados. A
missão é explicar as atribui

ções da secretaria e 'reforçar
a determinação do governa
dor de não discriminar ne
nhum município.

CP , Como são defini,
das a distribuição dos recur,
sos?

Niura � Tem cotas anuais

para as regionais. Para- fundo
'de Cultura, Esporte e Tirris

mo, por exemplo, temos R$
,250mil para cada u,ma delas,
que serão aplicados em

projetos na região, de acordo
com � decisão do Conselho
de Desenvolvimento.

Teremos conhecimento
do orçamento regionalizado
a partir do dia 4 de junho,
durante a reunião do Con-

O CORREIO DO PO

. ,

Niura dos Santos é natural de

Jaraguá do Sul. Professora
com especialização em

Educação infantil, formada pelo �

Colégio Divina Providência;
?�

lecionou por nove anos, ' -�;
sempre para turmas de pré- ;

escola. Abandonou o

Magistério e se transformou em

-lojsta.funçâo que exerceu por
13 anos. Atualmente, cursa a '

5a fase de Direito na Fameg.
Entre 1997 e 2000, foi

-

vereadora, tendo se destacado
,

como um líder política do

,município .•Assumiu a Gerência
:\dé IndÚstri'à:'e('Comércio, da ..

"

(Prêf�imP�{rí(Fgêstaô\'lrin'éu)i :t'
',"";i:: , ;'-:-.- '--',',:

,
.. ",-'

:
• "'i ';

Pasold.

Casada, tem quatro filhos e um

neto:

De volta ao cargo que ocupou por mais de três

anos, rio primeiro mandato do governador Luiz
( Henrique, a secretáriaRegional, Niura dos Santos,
-

promete muito trabalho para assegurar o
- desenvolvimento .da região e a qualidade de vida
da população.

Garante que os prefeitos são prioridades número
um da secretaria e do governo do Estado,"por serem
os 'representantes diretos dos respectivos
habitantes". E faz questão de frisar que o próprio
governador determinou que não haja nenhuma

discriminação aos municípios e que a secretaria

deve atender todo no que for possível.
Com a experiência de quem já gerenciou a

Secretaria de Desenvolvimento Regional, Niura
pretende estabelecer mais critérios ,no
encaminhamento dos projetos no Conselho de
Desenvolvimento, mas salienta que é preciso "ter
expectativa realista para uni orçamento real".

,

Para falar das atribuições da SDR, dos projetos
que pretende executar e do novo modelo de gestão
pública, adescentralízação administrativa- Niura
concedeu a seguinte entrevista.

o Conselho de
Desenvolvimento
tem a fU�ç'jo de
articular o novo

modelo de gestão
pública .para a

regiãQ';:

CP , o que é SCRecur,
sos?
Niura '� É um projeto da

Secretaria de Articulação
Nacional que tem como

atribuição trazer recursos

federais para o Estado. O
secretário Geraldo Althoff e

equipe estão em Brasília
articulando a liberação de
verbas e atrás das emendas

parlamentares ainda não

,l'iberadas. Também vão

acompanhar- a liberação dos
recursos prometidos para os

_. ��·,·'l
1ii._

, A missão é expliêar
as atribuições d.a
secretaria e

reforçar a
determinação de
não discriminar
nenhum municípi

selho Gestor. ':;�
1�
.......:0:,

"-oi
- ..........,

CP - Tem algum pr6J�t,4
definido? �

--}
NiU:�a � A continuaçã

dos investimentos nos hospi
.

tais. Serão aplicados p�lo
menos R$ 2,5 milhões. iA
pavimentação da rodovia
,que liga Luiz Alves a Más
saranduba e melhorias 4a
laterais e construção de b,
clovia na Wolfgang Wee$e.

CP , E a segurança? '

Niura � A prioridade
inves timento na infta'

, I

estrutura das delegacias, m:a� ,
delegados e funcionáribs,
Para a PolíciaMilitar, refo�ço
no patrulhamento. Varnr»
manter contato permanentr
com a Secretaria de Segu
rança para garantir nosso
pleitos.

'

só foi possível graças à par
ceria do governo Estadual,
por meio da secretaria, com
a classe empresarial e setores
da sociedade e pela libe

ração de R$ 2 milhões. Na

Educação, foram investidos
R$ 8 milhões em reforma e

ampliação de escolas e cons

trução de ginásio de, espor
tes, além compra de equipa
mentos.

Na área de infra-estru
tura, os destaques são as pa

vimentações das rodovias do
Arroz de da SC�474. Tam
bém foram feitas manuten

ções periódicas nas estradas
da região. A participação na

construção da Arena Jara
guá, com recursos do Fundo
Social. Entre muito mais

obras, ações sociais e .ínves
timentos em todas as áreas.
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TERCEIRA RODADA: DOIS CLÁSSICOS ESTADUAIS TEMPERAM A ,RODADA DO FIM-DE-S�MANA

Seis times brigam para manter liderança
Atlético-PR, Paraná,
Corinthians, Vasco,
£almeiras e Botafogo
�1�tãO com seis pontos

enfrenta o Santos, que tem no

meio da semana a pri-meira
semifinal da Copa Liberta
dores, emPorto Alegre contra
o Grêmio. No Recife,' o
Náutico terá o retorno do
atacante Kuki para enfrentar
o Vasco, que tem a presença

confirmada do baixinho

Romário, já sem a pressão de
marcar o milésimo gol.

No Olímpico, o Grêmio
enfrenta o Sport sem poder
contar com o volante Lucas,
que segue lesionado. Já.os
pernambucanos tem avolta do

lateral-direito Tamandaré,
que foi dispensado do Corin
thians. O Morumbi recebe o

clássico paulista entre São
Paulo e Palmeiras. O técnico

do tricolor, Muricy Ramalho,
prometeu alguma surpresa

para o confronto. Já o alvi-
GASPAR NÓBREGAJVIPCOMM

�;: A terceira rodada do

t'mpeonato Brasileiro co

<"-:-:eça hoje, às 18hlO, com três

"-bgoS. O América recebe, em
�atal, o Figueirense, ainda
:;, contar com os dois refor-

s anunciados ontem - o

eira Juninho (ex-Cru-
7iclro) e o atacante Beá (ex
��emo). Já os catarinenses,
';-'esmo garantidos na final da
...

Copa do Brasil, devem ir com

tQrçamáxima. Em São Paulo,
'::'Corinthians quer manter a
�,9'a fase contra o Atlético

�G, que terá como novi

,�ade Thiago Feltri na lateral
�:squerda.
t No Rio de Janeiro, o mis
tão do Fluminense recebe o

Internacional, que espera
acertar a contratação oficial
do volante Magrão. Domin
go, às 16h em Curitiba, o

Atlético-Pk, que pode per
der Marcão para a 'Inter, Jogadores do São Paulo se preparam para o clássico com o Palmeiras, amanhã, às 16h no Estádio do Morumbi

-COMO DESENVOLVER EQUIPES

RÁPIDAS, FLEXíVEIS E DE AUTO
DESEMPENHO.

-O PERFIL DO PROFISSIONAL
DA QUALIDADE

-A REVOLUÇÃO DO NOVO MILÊNIO
NO ATENDIMENTO E NAS VENDAS

-LEALDADE

-UM PROGRAMA DE
, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

verde acertou, nesta semana,

a contratação do atacante

AlexMineiro, doAtlético-PR,
que deve .chegar no dia 1º.

Amanhã, às 18hl0, mais
três jogos completam a ro

dada. No Maracanã, Flamen
go e Botafogo se enfrentam

revivendo a final do Cam

peonato Carioca, onde os

rubro-negros levaram ,a
melhor. O Cruzeiro busca, em
casa, a reabilitação diante do
embalado Paraná. E em Goi

ânia, Goiás e Juventude cor

rem atrás do primeiro ponto.

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Hoje -18h10 Amanhã ":'16h Amanhã -18h10
América-RN x Figueirense Atlético-PR x Santos Flamengo x Botafogo
.Corinthians x Atlético-MG Náutico x Vasco Cruzeiro x Paraná
Fluminense x Internacional Grêmio x Sport Goiás x Juventude

São Paulo x Palmeiras

J V GP GC SG
2 2 8 4
2 1 4

2 O
40 Palmeiras 2 2 O O 6 3

5° Vasco 2 2 O "O 4

6° 2 2 O 3 2

2 1 4 1
8° 1 1

5 O
3 3 O
3 3 O

12° Náutico 1 1 2 2 O
13° Grêmio 1 '1 2 3 -1
14° Fluminense 2 O 2 4

2 O 1 2 5
16° 2 O O 2 3 5

17° 2 O O 2 1 3
O O 2 4 8

7

20° Goiás, O O 2 s

·COMPROMISSO

-O QUE OS CLIENTES QUEREM
-RESPONSABILIDADE·COMO LIDAR COM PESSOAS

DIFivEIS, FAzENDO COM QUE TODOS
TRABALHEM EM HARMONIA

E P�ODUZAM MAIS E MELHOR.

·COMO TRANSFORMAR RESULTADOS

RUINS EM BONS RESULTADOS-O PODER DAS RELAÇÕES HUMANAS

.INOVAÇÃO. CRIATIVIDADE E AÇÃO
-A NOVA DINÂMICA DA LIDERANÇA
NA IMPLANTAÇÃO DOS PRINCípIOS

DA QUALIDADE. IMPERDíVEL·0 PODER DA LIDERANÇA
EM MOTIVAR E OBTER O

COMPROMETIMENTO DE TODOS. LIDERANÇA, COMPROM,ETIMENTO,
ATENDI'MENTO E' RELAÇÕES HUMANAS

-COMO EVITAR PEQUENAS FALHAS

QUE PROVOCAM GRANDES PERDAS.

·0 QUE COMEÇA ERRADO
TERMINA ERRADO.

-FALHAS DA GERÊNCIA E

COMO CORRIGí-LAS.

-OS SEGREDOS DOS
GRANDES LíDERES.

Data: 28 a 31 de maio 2007 I Local: Scar I Horário: Das 19:30 às 22:30

Informações: 9953-9383 c/lvete I 9988-5063, cf Américo
-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: SUPERAÇÃO; 7 atitudes para o Crescimento Pessoal e Profissional.
Considerado um dos melhores Comunicadores Empresariais da Atualidade..
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QUATRO CAMPOS: PARTIDAS SIMULTÂNEAS E SETE VAGAS EM DISPUTA NESTE SÁBADO

Oito jogos decisivos na rodada do Varzeano
Partidas acontecem
no João Pessoa, no
Caxas. no Guarani
e na Vila talau

JARAGUÁ DO SUL

Hoje, a última rodada da
primeira fase do Varzeano

promete. As oito partidas têm
caráter decisivo, já que sete

vagas para a segunda fase
estão em disputa. A rodada foi

, adiada noúltimo sábado em

virtude do mau tempo. A
únic� mudança será de local.
As partidas que seriam na

Arsepum foram transferidas
para o Caxias.

Pelo grupo B, às 13h45 no

João Pessoa, o já classificado
Barrabaxo/Iranze o Pé enfren
ta a Kiferro, precisando apenas
de um empate para garantir o
primeiro lugar. O resultado

igual também garante a Kifer
roo No Caxias, o juven-tude/
ADD Makler/Bar do Paraná

precisa golear o já eliminado
Juvenil/Caxias e torcer contra
a Kiferro para se classificar.

Às 15h45 no João Pessoa,
Pelo grupo C, o líder Gesso

Bradesco

Jaraguá precisa apenas de um
empate contra a Galvanização
Batisti para se classificar. Já o
Batista precisa vencer e torcer
contra o Garibaldi, que en

frenta o Água Verde/Consis
tem no Guarani. Caso Batisti

.

e Garibaldi vençam, o saldo
de gols define os dois classi-
ficados. I.

No Caxias, às 15h45, pelo.
Grupo D, Amizade/Rozzaco/
Soletex e Botafogo se enfren
tam com situações parecidas.
Os dois têm quatro pontos,
com o Botafogo levando vanta
gem no saldo de gols, por isso
joga pelo empate para se elas
sificar. Na Vila Lalau, o Calá
cticos precisa vencer o já elimi
nado Operário e torcer para
que saia um vencedor no outro
jogo.

Por fim, pelo Grupo F, às

13h45 no Guarani, o Estrada
Nova precisa apenas de um

empate contra o Jogo Bonito,
que precisa da vitória para não
depender do outro resultado.
Na Vila Lalau, a Serysyl, que
está na mesma situação do
Jogo Bonito, enfrenta aNostra
Incoporadora. Esta precisa
ganhar e torcer para que o

Estrada Nova faça o mesmo.

Painel Gestores de Sucesso Painel Economia & Negócios

James Hunter Paleslrante illlernacitll1a! , Miguel Abuhab
O BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL

Autor do livro "O Monge e o Executivo"
Palestra: Liderança Servidora - Uma nova postura para o Líder Moderno

Fundador da DATASUL SA Vinod Thomas Paleslnmte Internacional

Diretor-Gera! índependsnte de Avaliação de Operações do
BANCO MUNDIAL

Palestra: O Brasil Visto por Dentro

Nelson Sirotsky Lírio Parisotto
Diretor-Presidente do Grupo RBS
Palestra: Gestão de uma Empresa Familiar

Presíoente da VIDEOLAR

Roberto Abdenur
Diplomata fi Ex-Embaixador do Brasil
Palestra: O Brasil na Competição Internacional

Alexandre Hohagen
Presidente da GOOGLE Brasil C·Tema: Criatividade e Inovação

•

. '.

Fernando M. de Mattos
Prsskíente do COSTÃO DO SANTINHO

George Andrew Brough MediadorEntrevis!ador George Vidor Ernesto Heinzelmann
Editor do Jornal O GLOBO
e Comentarista do GLOBONEWS

Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China - CEBC
e Presidente da WHIRLPOOL SA • Unidade, EMBHACO

.

Diretor de Desenvolvimento Organizacional da CALIPER
Palestra: Por dentro do líder. Existe um perfil ideal?

Ulisses Tapajós
Vagas limitadas lnsereva-selát (47) 3454-0100Presidente da MASA da Amazônia

Tema: Gestão de Pessoas - Inovação e Empreen1:1\ldorisrno

BrasilTelecom

Os organizadores do Congresso reservam-se o dire�o de alterar o quadro de palestrantes em caso de impedimentos por Quaisquer motivos.

Patrocínio Apolo ApOiO 011tial Promoção �

'"II
Organização

da Fal,a
Realização e

Organização

......

....
OATASUL

FUNrumsMo �
So/uçóes

LER PARA SER

GAZETAMERCAl'il'll
JJDER.

_._-_
_,_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



811 FIM-DE-SEMANA, 26/27 de maio de 2007 PUBLICIDADE O CORREIO DO POVO
comercial@ocorreiodopovo.com.br

nçcf.ologi

SCÉNIC
,/

-Motor 1.E)'16\1 """"""......_........--_....._--

-Aid>
oAr-condie

-Direção hidráulica

Aproveite para conhecer o 'Novo Megane Grand Tour.

BLUME.NAU
3144-3144

ITA}Aí
3341-3341

. }OINVILLE.
3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
3274-0000 •

RENAULT !stu �REVISÃO PREÇO Ff.CHADO �PEÇAS ORIGINAIS "PACOTE oe SERVIÇOS £ DE P.EÇAS INSTALADAS

!,; tàdo ""ACESSÓRIOS ExCLUSIVOS �RENAULTASSISTANCE 24H ·RE�ACIONAMENTO RENAULT .

Financeira RENAULT VOCÊ SONHA, A GENTE REALIZA.

Os automóveis Renault
são Fabricados no Brasil,
por isso é fácil ter
e manter' um Renault.

(1) Preço a vista do ClioAuthentique 1.0 8V 2P 07/07. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pinturametálica e demais opcionais. Estoque 5 unidades. (2) Preço avista do Scénic Kids Série Limitada 1.6

16V 07/07. Com ar-condicionado, DVD Player e pacote com lítulo$ infantis Grátis. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pinturametálica e demaisopcíonais. Estoque 5 unidades. (3) Condição válida para
toda a linha Megane Sedan 07107, O km, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do veiculo + saldo financiado em 24 vezes, com taxa diente prefixado em
0,79% de juros am + IOF + R$ 3,40 per lâmina do boleto bancário. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de Abertura de Crédito (TAC) não inclusa. Financiamento Renault através da Cia",de Crédito,
Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Estoque 5 unidades. (4) Preço a vista do Novo Megane Sedan Expresion 1.6 16V 07107. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusosos valores de pintura metálica e demais .

opcionais. Estoque 5 unidades. (5) Toda linha Clio e Scénic 07i07 com emplacamento, IPVA e tanque cheio grátis.As quantidades de veículos divulgadas referem-se à soma lotai distribuída nas concessionárias Renault Libertá.

Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios elou referem-se a versões especfficas.Modelos, códigos, valores e especificações de seus produtos. estão sujeitos a alterações conforme pOlítica de
comercíaíização da Renault e sua rede de concesslonánas. Para mais Informações sobre produtos, serviços, preços e condições comerciais dispóníveis consulte a sua concessionária Renault. Ofertas válidas e limitadas aos

estoques distribuídos nasConcessionárias Liberté. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvarvidas.

�.
I
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SANTA CATARINA
cadernob@ocorreiodopovo.cbm.br

ÇONTF\JBUlç&O{Jm:Q�RAMI\;MElt-lOR�A CAPACIDADE DE GESTÃO

:t;'éSP-&blica é apresentado
ao GQverno do Estado

.

. �
. -.. ."

..As 36::'SeOfetariis.:� '_,' �.'. '

._. - -

FLOR�ANÓ��I�,} ��,
� - -;..-

r Foi apre§é�tq4Jn:i'hümta-i

i feira, 24, pata o Oov_emo do
, Estado, dut�ntehi�f�stra na

.! A�sembléià., tegi�l"!.�-iva, o

Gesl'ública (Programa Na

cional de Gestão Pública e

Desburocratização). O dire
tor de Programas de Gestão
do Ministério do Planeja
mento, Paulo Dartiel.Barreto

'. ��b�:c�'�g��i;;���e��,
organizações" milho'fando -a

capacidade de ge§'tã6do setor
I público". "E t:apabdade
entendida como a-aquela
capaz de gerar resultados

I
orientados para O cidadão",'
enfatizou.

L
.

Por meio da Secretarià de
Estado do P13.n�ja;�nt�, o
governo estadualmostra-se

disposto a implantar omodelo
recomendado pelo GesPú
blica.

Equipes das Secretarias
Centrais de Planejamento,
Administração. e Fazenda

O Programafoi apresentado durante palestra na Assembléia Legislativa

participaram da palestra. As
36 Secretárias Regionais do
Estado foram convocadas a

acompanhar a apresentação
do programa pela Internet.

O programa é voltado a

órgãos federais, estaduais e

municipais dos três Poderes.
Cada Estado tem um núcleo
do programa, que em todo
Brasil conta"�om i.s �il vo
luntários. Em SantaCatarina,
o núcleo fica na Eletrosul e é

formado por 15 voluntários,
funcionários de órgãos em

que o GesPública já vem

. sendo desenvolvido. O pró-,
ximo passo para a implan-

ração do modelo de gestão no
Estado é a capacitação de
servidores da Secretaria de

Planejamento para que sejam
multiplicadores do projeto.

O programa tem ainda
uma ramificação chamada de
Gesf'ública Municípios.
Segundo o diretor Paulo

.

Daniel Lima, o objetivo é '

apoiar 1,5milmunicípios, sem
custo nenhum, até 2012.
Interessados em aderir ao

modelo podem fazer contato
com o núcleo em Santa
Catarina pelo site www.ele

trosul.gov.br/ncg ou e-mail
rcamaraéj'eletrosul.gov.br,

I .
, ":

�'.�dtJ�,,"DrepNéI .. SCGás anuncia .

,k:etap.:a.:=d.e::�CLlrSQ'·:G.Jja:ran.1 redução de preços

��f"�r��1�';��:'i�=��t;�:�:=� qu:t;��i��noci��:;;��
�
c-

:

"Coordenadores dóPrógra; '. tico P�dãgogico- para o 'povo misso de não aumentar o

h,i:na de.�orma,_ç.ãQ:.Jjl!:I;_Êl�Ed.u-, . ;Guaiani ria perspectiva
- da preço do gás vendido em

�C"c�çã6 �E�€:?!�f �(ia:rã;ní-se- -� edúc�çã6iin:te,iG-ultural; a Santa Catarina e reduzir o

,,·reul1.irlfni)'1:P2��iálr(á�f!flr�_a- C:ontrlbúi��Q de educadores valor cobrado de alguns
l. tealizaçâo c{â:sétipi� 'é:1�pa:,dó: historiadores e .antropólogos grandes consumidores.
.

curso que fo.rrnatap:rofessores para
-

a educação escolar A informação foi adian
, indígenas'de $aI1!ª:C'ªt�rina,' Guarani; a contribuição de <. tada pela direção da compa

f Paraná::Rtq::dtJ�jt�ito e
. lingüistas para a educação nhia e repassada pelo presi

,,'£sp�rltJ.?;:p�c,',,:� ·:-�iÍw.r dê;--; ���jw�-.it!ªiggnq-.,_ ".... ....
.. dente da Fiesc (Federação

t�f�;���'·i ����P�"l�:�::�, t�:r!��·��r::;��:�:a��
f�t�ç,n).cosl·:�

.

2-:à2),dã:;I;:'a�cª§¥Ql e'Funai (Fun- Encontro Catarinense da
.: !" ,d�'E§tâ:âBi

'.'

'. c .;td:1M��ifã:�ã�,�N'1itwtl(;{l dO Índia), Indústria 2007. O anúncio

l� Sànt� �C�t�:rinliJL n§titti'içãd 'á&-nd� s�Ücitâção de lide- oficial aconteceu ontem na

r tesPOhSáv�l:pela�bPn�çãodos ran�aserep:esentant�:Gua- Fiesc, durante as come

!., educadores no Sudeste do ram de aldeias da Região Sul, morações do aniversário de 57\

!, país. A sétima etapa do curso, durante seminário realizado anos da federação e do Dia

, I!: iniciado em 2003 e que em 2001. Os estados de Santa da Indústria. Corrêa para
contemplaô 1 PIo�ssores, Catarina, Rio Grande do Sul, benizou a SCGás pela inicia-
ocorre,dê.i9�de mai(;)�� 20 de Paraná, Espírito Santo e Rio . tiva. "O anúncio é muito

junho, no Centr� de.Capaci- de Janeiro, implementaram importante para a indústria
tação Faxinal doCéu, Distrito um curso presencial e a catarinense nesse momento

.

de Faxinal do Céu-Pinhão. distância para os educadores de incerteza em relação ao

. Durante a reunião dos que atuam com os povos fornecimento de gás da

L:coorden'ádbfeS .��ã�'c5endo -

Guaranis, Bolívia". aArrpau. ,',

'l

FORNECIMENTO

__� ��� i� �L ___

Na mira

OCORREIODOPOV �

PeloEstado
Aliança

A carga tributária é alta e crescente, os investimentos nacionais em infra
./'"\estrutura, insuficientes. Mesmo assim a indústria brasileira vem se es

forçando e conseguindo superar obstáculos. E o melhor representante dessa

superação é a indústria de Santa Catarina. O reconhecimento - mais um im-
: portante numa boa 'semanapara a economia. do Estado - veio do presidente':
.. da Confederação Nacional da Indústria, .Armando Monteiro Neto. "Aqui há 1.6
-Iídéresem diversos segmentos da produção industrial, empresas bem estru-ng
turàdase enorme capacidade de incorporar inovações", disse Neto. Ele con-C:)
gratulou o presidente da Fiesc, Alcantaro Corrêa por,no dia do aniversário da

.

federação e Dia da Indústria "promover um encontro emblemático entre as

classes política e einpresarial". E acrescentou: não se construirá um processo Ra
de transformação no País sem u�a forte aliança entre as duas classes.

I

_só elogios
Da senadora Ideli Salvatti, no café da manhã
com parlamentares � lideranças da indústria
na Fiesc: "Fiz questão de ressaltar na tribuna

que a conquista do certificado de área livre
de febre aftosa sem vacinação é resultado da
melhor parceria público-privada já ocorrida
em Santa Catarina". Além desse, fez mais um
elogio, endereçado ao presidente da federação,
Alcantaro Corrêa. "Ele merecia um beijo por
não ter reclamado uma só vez no discurso
dele aqui para vocês. Mas este é um dia

[25 de maio] de comemoração, e ele está de
parabéns", disse ldeli, elogiando a atuação de
Corrêa e da diretoria da Fiesc, todos sempre
dispostos a brigar pelos pleitos do setor.

(In) Definição
Ainda não' é certo que a superintendên
cia do Dnit permaneça com João José dos
Santos. Há um movimento do PR, par
tido do ministro dos Transportes, para
que as superintendências do órgão sejam
ocupadas por nomes indicados pela si

gla. Uma possível saída de J.J. não é nada

simpática a entidades catarinenses, que
reconhecem o trabalho do indicado pelo
PT. Pedro Lopes, da Fetrancesc, diz que
se o governo é o mesmo, não faz sentido
mudar o que vem dando certo.A hipóte
se da .vinda de alguém de fora é menos

aceita ainda. "Até conhecer o Estado, foi
se o governo", -diz Lopes.

Encontro
Ministro dos Transportes deve receber
catarinenses para discutir a questão do

pedágio nos próximos dias, informou a

senadora Ideli Salvatti, Para ela, embo-
, ra o modelo atual de coneessãó tenha
. sido modificado, fazendo cair-o valor do. ' .

� pedágio para a licitação que() governo.
deve abrir no segundo semestre, o mais

adequado seria o .modelo alternativo do
Pedágio Social.

Parainovação
Há nove meses em Se, o programa Juro
Zero, da Financiadora de Estudos e Pro
jetos (Finep), completa nas próximas se

manas R$ 10 milhões em fínancíamento

para empresas inovadoras. São 15 pro
jetos aprovados e dois em avaliação. A
Associação Catarinense de Empresas de
'Iecnología aguarda depósito da segunda
parcela de R$ 1 milhão de contrapartida
para garantir ao Estado acesso aosR$ 10
milhões restantes. Repasse ficou a cargo
da se Parcerias, nos próximos dias.

£q
FolonotíciàsJ '

1.;

I'

I

:;!.)

Os serviços de telefonia serão alvo de,'
audiência pública na Assembléia Legis
lativa. Além de convidada, à Anatel foi,
solicitado que convoque as operadoras
para participar. Deputado Elizeu Mat-,
tos (PMDB) está indignado. Até hoje nãol
conseguiu desligar o telefone que usouj
na campanha. A audiência está marcada;
para 28 de junho.

Pensando no verão
Institute Movimento Pró-Projetos
cadastra projetos sociais, culturais e es-r
portivos que serão desenvolvidos n01
próximo verão. Segundo Márcio Godoy,".
diretor do instituto, quanto antes os pro
jetos começarem a ser planejados, maior
a chance de conseguirem bons patrocí
nios, por meio das leis federais, estadu-

. ais e municipais de incentivo.

se Recursos
, A partir do dia II, a Secretaria de Arti
culação Nacional começa a distnbuir
pelo Estado a cartilha SC Recursos. Se
cretário Geraldo Althoff fará a entrega
pessoalmente em todas as 36 Secretárias
Regionais, que distribuirão o material
aos prefeitos. A cartilha traz informações.
sobre a elaboração e acompanhamento.
de projetos e também sobre programas;
federais que contemplem programas dos,
municípios. i

Narota
Armadores e protagonistas de destinos)
turísticos estarão reunidos na Argentipà,�
de 27 a 29 de maio, para o Fórum Sea-l
trade 2007. Secretário Gilmar Knaesel vai:

participar e tentará emplacar a próxima
edição do evento em Santa Catarina.

Associação dos Diários 90 Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br

cmco ALVES COM CARlA DARlANO E PATRÍCIA GOMES/flORIANÓPOLIS

Associação dos Diários do Interior

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco � O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade - -'

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha dá Cidade - Jomal da Manhã -

Jomal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perlll- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarínense- Voz Regional
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i�EAÇÃO: PARLAMENTARES ABREM GUERRA CONTRA POLíCIA FEDERAL
I
I

.

,

Acusam PF de criar
I
�

j'estado policialesco'
I
1

i�OAB e magistrados
o também se uniram
taos congressistas
ieontra a polícia
!

.

I

:BRASíLlA

: Nunca na história deste

Ipaís'uma operação realizada

ipela Polícia Federal provo
, cou tanta reação. Com nervos

!à flor da pele, devido a
,

� ��;speita de terem recebido

!� opina do empreiteiro
i" .. .leido Veras, parlamen-
I

: i'� res acusaram a PF de

hT.plantar um "estado pali-
o ; I:lé.lescoll e vazar informações
i orotegidas por sigilo de

; Il,lstiça. O c?�o �niu gover

) rustas e oposiciomstas.

i "Não é possível aceitar
; I

.

'S estado policial e prisões
: arbitrárias", protestou o líder

l do PSDB no Senado, Arthur

!'/irgílio (AM).
! A OAB (Ordem dos.Ad

I vogados do Brasil) e duas
�
�
,

,
I
I
I
!
I
•
•
•

·

J. BATISTN CÂMARA

Deputados discutem a abertura de CPI para apurar as denúncias da PF

associações de magistrados
também saíram a campo para

empunhar bandeira con

trária à Polícia Federal, que
foi desfraldada, na quarta
feira, pelo ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tri
bunal Federal. Agora desem

penhando papéis de acusados,
representantes de policiais
federais reagiram à ofensiva
das autoridades. Declararam

que a mobilização parte de

privilegiados setores da

política nacional, os quais se

acostumaram e se benefi
ciaram

.

da corrupção e da

impunidade nos últimos anos.

liA Polícia Federal incomo

da porque está pegando os

corruptos no Executivo, no
Judiciário e no Legislativo.
Não haverá recuo", declarou
o presidente do Sindicato dos
Policiais Federais do Distrito

Federal, Cláudio Avelar.
No meio do tiroteio ver

bal, o presidente Lula (PT)
mandou oministro da justiça,
Tarso Genro, apurar eventu
ais excessos cometidos pela
Polícia Federal e, se for

necessário, acabar com a

alegada pirotecnia que tanto

desagrada a advogados,
políticos e juízes. UBonline)

• PELO

Guerra no Iraque
Foi um erro para
mais de 70% dos
norte-americanos

Um número recorde de americanos está pessimista sobre
o Iraque, acreditando que a guerra foi um erro, de acordo com

pesquisa de opinião da rede J'CBS News" com o jornal"New
York Times", divulgada na quinta-feira, 24, .

Segundo a enquête, 76% dos americanos acham que 'a
'

guerra vai mal, um aumento de 10 pontos percentuais em

relação há um mês,
Além disso, 61 % disseram que os EUA deveriam ter ficado

' '

fora dolraque, enquanto apenas 35% avaliam que a invasão I
foi uma decisão 'acertada.

A sondagem mostrou também que 72% declararam que ,
os EUA estão indo pelo "caminho equivocado", o maior.
percentual já registr.ado desde que os entrevistadores da "CBS" í

e do "New York Times" formularam esta pergunta pela primeira
vez, em 1983.

A pesquisa foi
realizada com

1 .125 pessoas

,O Banco BMG, pioneiro e líder em empréstimos consignados no Braslt,
prestigiou as mães no seu dia sorteando uma lavadora automática.

A ATIVASERV - correspondente autorizado do Banco BMG, fez a entrega do prêmio no dia 18 de maio de 2007, no Centro

Municipal de Educação Infantil "GUILHERME TRIBES", A sorteada foi a funcionária sra Marilene Maria K: Vieira Fontes,

O Banco BMG, localizado na galeria "ALAMEDA 25" (FONE: 3370-1303), é conveniado com a Prefeitura de nossa cidade, e
. I I

. rf�) x r (, I I, "-oi ( • • J t ,.I. j'_,', ... �_, -, _

faz empréstimos com desconto em folha para funcionários públicos municipais, estaduais, federais, correios, IPESe e INSS,

MODELO OPCIONAIS ANO COMB. COR VALOR

PARATI 1.8 4 P AR + OH + TE + OH + TE + VE
-,

00/01 Gasolina Prata R$ 26.500,00

GOL G31.0 4 P BÁSICO 03/03 Gasolina Branca R$ 1'9.900,00

CELTA 1.0 2 P LIMPADOR TRASEIRO + AR QUENTE 01/01 Gasolina Verde R$'17.500,00
CORSA SEDAN 1.0 AIR BAG AC Al CD DT OH FREIOS ABS FN Pl Rll 03/03 Gasolina Cinza R$ 29.890,00

. GOL 11.0 AR QUENTE TE PARA-CHOQUE NA COR DO VEíCULO 96/96
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PÁGINA DA CRIANÇA Participe do sorteio NICOLODELLlt:
Os participantes nPágina da criança" terão a oportunidade d ':

ganhar uma linda roupinha NICOLODELLI! O sorteio é realizado todo'
final de mês. �nvie sua fotinho e não perca essa oportunidade! �':

Rafael Cristiano Becker completou 12
anos dia 19. Quem deseja muitas

felicidades são seus pais Adilcio e Doraci,
sua irmã Vanessa e a tia fábia

Embelezando a coluna Pamela Quadros da Rosa
que completou 9 anos dia 25. Os pais Rangel e
Simone mandam muitos beijos para a gatinha

O gatinho Felipe K. da Silva filho de Fabiano
e Leda completou 2 aninhos dia 24.Quem

deseja muitas felicidades são os avós Altamir
.

e Doraci e os tios Rafaela e João Paulo

Priscilla Giosele completou 7 anos dia 24. Os
pais Paulo e Patrícia, os maninhos Manuella e

Mauricio mandam muitos beijos para a gatinha

A fofinha Jenifer Raasch completou 10
meses dia 23. A dinda Sueli Simone e o dindo
Marcos Rogério mandam um super beijo

Camp a hoje 5 anos o gatinho Felipe
Ra ch. Os pais e as irmãs Daniela e

Jenifer junto com todatarnílla
mandam os parabéns

p
Parai!> cipar.(I,pPágina,.,%;> "

Infanil, e e sua foto em alta
resolução para o e-m u,

_:IN

t\YM{

recepcào@ocor o.com.br

Sara Larissa Krüger completa 2 aninhos
neste domingo. Os pais Ênio e Ilete e os

manos Sandra e César estão super
orgulhosos da gatinha

Nascimentos
20/05'
Jaqueline Collaço
O' Ameceno

21/05
Guilherme Adélia Grubba
Lehmann
Ruan Carlos Koaski de Jesus
Marco Antonio Klime Kowski •

Khauany de Oliveira Pinto

22/05
Carolina Martini
Thiago Vitor Almeida
Maria Fernanda Viana Martins
Layanne Nunes Hinkeloey
Letícia Junior

)J5

I III

')

fie

)()

Colorir
:':\I
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"up
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.wn
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·:.ill!
'1M

Ganhàdores ",
i f;:!J

l'ôh

. Em pose João Vitor Colombo. Uns dos
ganhadores da peça de raupa da Loja Nicolodelli

A diretora da EMEF "Anna lowe
Nagel" Sirley, parabeniza a

Prafa Teka e sua equipe de handebol
feminino pelo 3° lugar

no Campeonato Murillo Barreto de
Azevedo'

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

, .;

E o ganhador da roupinha da
Loja Nicolodelli do mês de

março e abril
foi: Manuel Carlos Borges.
Pedimos aos pais para
entrarem em contato conosco

pelo telefone 3371 �1919 .

..
'

mIss Loue·
L O V E W E A R.
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Vinte
e um dias.

,

Este é o tempo
que falta para

oj o underground
Si !catarinense começar o

ru ano com o pé direito,
o: como diria o ditado. Mais
5 reconhecido do que
ii' unca e, agora, um jovem
�! ae 15 anos recém

(;j Icompletados, o Curupira)� Rock Club estréia em .

O! 2007 no próximo dia 16
°

'3b de junho, depois de sete

íG meses de portas fechadas.
A notícia lançada ao ar

ill esta semana pelo
�1 responsável por organizar
�o os shows da casa, Kélson
J./, Mendes, veio para
In desmentir os boatos de

p que o lendário abrigo dos
OI rockeiros havia parado
50 definitivamente.

G S pré-conceitos, sempre
Jj enfrentados ao longo
b dessa história de uma

'L década e meia, agora é

ri hora de sacudir a poeira e

v voltar à ativa.'� ,

�j tendência é retomar a
I rotina dos shows como
'v vinha sendo nos dois
'u últimos anos", comenta
M Mendes.

Para quem duvida, o
I também baterista da Fly-X
reafirma a posição
dizendo que nada mudou.

mprevistos resolvidos

O CORREIO DO POVO
I

a
l

com dono dolocal, Ivair
N icochelli (liberado em

j

março para retornar à vida

normal, depois de meses de
tratamento emprol da
saúde), o Curupira já tem

uma lista imensa de
bandas à espera de um

simples "ok". Para começar,

quatro conhecidas do

público sobem ao paleo a

partir das.Zâh do dia 16:

Al Diaz, Incolores,

Arrogantes e Fly-X.
Aos mais afoitos e

saudosistas, vale lembrar
que a casa, (quase), perdida
nos fundos de uma ruela
na João Sotter Corrêa,
abre as portas às 22h,. Os
ingressos custam R$ 7 e

vão ser vendidos somente

no sábado, direto na

bilheteria.

Depois disso, outro
show já está agendado.

L

pensamento noites

esporádicas para marcar o
mês, uma espécie de

'ponto de encontro' de

pessoas que apreciam
música para troca de idéias,
com música ambiente".
A exemplo do que

acontece há muito tempo,
o Curupira Rock Club
deve continuar recebendo
bandas de Guaramirim, '

Jaraguá do Sul, [oinville e

Nesse, a bola da vez ficará
a cargo dos amantes do

\

metal. As bandas ainda
não foram anunciadas e,

por enquanto, Mendes só

diz que os metaleiros

podem se programar

porque li festa rola em 23
de junho. E, quanto ao

futuro, ele prefere
alimentar 'o gosto de
mistério e só adianta unia

coisa: "temos no

Curupira Rock Club
reabre as portas com

)'quatro shows .

�: I

) I
I

�Q o
J 9

38sb
'3

imediações. Mas, como 0,\,•aquele paleo sustenta o

interesse de grandes )
nomes do rock nacional, "
existe, sim, a possibílidade �
dessas turmas chegarem
por aqui. "Há várias

bandas hoje em destaque
no Brasil que já estão em
contato para agendar
uma data, só que isso é

surpresa", finaliza
Mendes. )

6Q

ADMINISTRAÇÃO 2005 • 2008

GUARAMIRIM
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• PROGRAME-SE

� CINEMAI�
,

Joinville

Jaraguá do Sul

,

Cine Shopping 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h20, 17h40, 21 h - Todos os

dias)
Cine Shopping 2
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h20, 17h40, 21 h - Todos os

dias)
Cine Shopping 3
Homem Aranha 3 '

, ,

(16h, 18h40, 21 h20 -

Sex/Segrrer/Qui) ,

(13h20, 16h, 18h40', 21 h20 -

Sab/Dom/Qua)

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 -

,

Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h30, 1'6h10, 1'8h50, 21 h30,
Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo' (Leg)
(15h, 18h1-5, 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 � (Dub)
(13h30, 16h10 - Todos os dias)
Homem Aranha 3 (Leg)
(18h50, 21 h40 - Todos os dias)

Blumenáu
.

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

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

dias) .

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, 16h30, 19h1 0, 21 h45 �

.

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Um crime de mestre

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

Todos os dias)
Cine Neurnarkt 6
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

"

Todos os dias)

� SERViÇOS
Apresentações
'POMERODE

..

Auditório do Conjunto
,Educacional "Dr. Blumenau"
Recital Barroco
Hoje, às 19h30

Contos
POMERODE,
Biblioteca Municipal de
Pomerode
Hora do Conto
Hoje, das,8'h30 às 13 horas

extra@ocorreiodopovo.com.br

.- SAIU' NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Mais 400 novas empresas na região

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

empresas entre limitadas e individuais.

Segundo a matéria foram 178 firmas limitadas constituídas e 261,
empresas individuais constituídas, os números eram do registro do

posto da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Naquele período, janeiro a abril de 1987, não houve nenhum pedido
de baixa. De acordo com a reportagem, isso se evidenciava que
apesar das dificuldades econômico-financeiras vividas pelo País

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

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

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

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

Pedra Furada.

I I

• UTILIDADE PÚBLICA
� MúsicaA Praça Ângelo
Piazera recebe amanhã

mais uma edição do projeto
Música na Praça, a partir
das 19 horas. Duas se

apresentaram no evento

Arrogantes e The Seres.

�Encontro
No próximo domingo, dia
27 de maio, a partir das 8
horas acontece o 20
Encontro da Família Feder,
na Igreja �. S. da Saúde .

no Segundo Braço do

Norte, em Massaranduba.

Ô'
LORIANÓPÓLlS

I -

,
,

�Exposiç�o
A Exposição Arte em

Garratas. do artista
Leonélio Camargo, está a

disponível para visitação
na Biblioteca Pública Rui
Barbosa até dia 31 de
maio.

• 'PREVISÃO DO TEMPO
Frio continua n'o Estado

Predomínio de sol na maior parte do dia em

Santa Catarina. A partir da tarde, a
aproximação de uma nova frente fria, em
deslocamento pela mar, provoca aumento da
nebulosidade em todas as regiões e chances
de pancadas isoladas de chuva no Litoral.
Temperatura amena na madrugada e manhã e

em elevação no decorrer do penedo,

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE DOMINGO SEGUNDA 6 TERÇA (�MíN: 8° C MíN:' go C MíN: go C MíN: 8° C
MÁX: 21° C MÁX: 21° C MÁX: 21° C MÁX: 18° C
Ensolarado Ensolarado Sol entre nuvens Sol entre nuvens

� Fases da lua

� Legendas

i)e�)Q)"Q�
Ensolarado Parcmlmpnte Nublado Instável Chuvoso novoaoa

nublado

CHEIA MINGUANTE NOVA . CRESCENTE

02/05
. '\) 10/05 16/05 23/05
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'. NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Nina acha que Camada não a deseja
mais e se atira nos braços dele. Zilda
revela a Eva que sabe tudo sobre ela e

Gonrado. Medéia ofende Dr. Rafael e

desaparece em seguida. Zilda revela a

Eva que tem poderes e tenta

convencê-Ia de que Conrado está em

seu destino. Max fica feliz com a

decisão de Camada de romper o

relacionamento com Nina. Zilda
convence Eva a praticar magia. Elisa
vê Zilda entrando no quarto secreto.

Gonrado se arrepende de ter mentido

para Nina e decide encontrá-Ia, mas
tem dificuldade de enxergar na

estrada por causa da chuva forte. Eva

e Zilda, cada uma em sua casa,
iniciam uma magia para Camada.'

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Tadeu se desespera com a noticia de

que Dorinha está grávida. Arthur pede
ajuda a Vanessa para enganar
Marcondes, o gerente do banco de

Morgana. Cigano enrola Morgana.
Gui e Lance se passam por Morgana e

Deodato para receber Durão e sua

esposa Inês. Dorinha espera Tadeu,
que foge. Arthur e Vanessa pegam a

chave do gerente e se escondem no

banco. Durão bate na porta de Lance,
que foge pela janela. Lance fica
escondido no quarto com Gui para
fugir de Durão. Lance e Gui são

surpreendidos por Maria. Lance foge
de novo. Dorinha vai embora furiosa

porque Tadeu não quer falar com ela.
Gui explica o plano para Maria.
Deodato se encontra por acaso com

Durão no sítio. Lance e Gui tentam

enganar Durão.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Paula e Daniel vêem Xavier entregar
dinheiro a Marion. Os dois concluem
que o memorando está com Marion.
Camila avisa Lucia e Mateus que quer
prestar depoimento. Fred tenta
dissuadir Camila, mas depois diz que
vai à delegacia com ela. Taís diz a

Marion que vai se casar com Antenor.
Antenor vai à delegacia. Lúcia
enfrenta Antenor, quando ele diz que o

ladrão precisa ser punido. Marion
avisa Taís que Antenor estará no

show e pede que ela volte cedo para
pegar a chave nova da casa. Lobato

1'. diz que o homem que ia comprar o

barco foi preso e Mateus será
libertado. Taís sugere ir ao show com

Paula e Daniel.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Agenor foge pelos fundos, a polícia
revista a casa. Marcelo está pasmo
por Fredy ter denunciado Agenor
como suspeito de ser o seqüestrador
de sua filha. Marcelo avisa que ele

pode perder Drica, uma vez que
prometera não tocar nem em Agenor
nem em ninguém da família dele. A
confusão com o porteiro continua e

Georgi tenta achar o pai pelo celular.

Ospolíclats reviram tudo na casa e

Vicenteprevine a mãe de que o caso é
sério, pois eles são da Polícia Federal.
Otávio continua chateado porter sido
confundido com um gay por Ângela.
Otávio e Tom chegam ao apartamento
de Rick. O porteiro chama Guiga de

moleque e ganha um soco de Otávio.

r

� RECORD - 20h

Vidas üpestas
Felix vê Carla e fica' assustado. Ela vai

,_ embora muito nervosa. Claudia
.: -rnanda Eneida seguir Carla e

:; descobrir quem ela é. Eneida se

aproxima de Carla que chora perto da
piscina, tenta falar com ela, mas a

menina não responde. Marcelo faz

massagem em Lucilia que adora.

Felipe mostra para sua mãe as fotos
dela com Pedro e pede explicações.
Neusa tenta dizer- que ela se

apaixonou depois que se separou de

Nogueira, mas Felipe não acredita.
Isabel flagra Carlinhos levantando a

blusa de Mariana enquanto os dois se
beijam. Ela não gosta e pede para
conversar com os dois explicando
que eles são muito novos para pensar

� emsexo.

�tra
extra@ocorreiodopovo.com.br'

��PROGRAMA
Rendeu a conversa de meia

hora que Vesgo e Ceará

tiveram com o apresentador,
em Los Angeles, nesta

terça-feira. Silvio Santos

fez a "dança do siri",
brincadeira que faz parte
doPãnico". Vai ao ar

domingo, na Rede TV!. O
motivo da viagem da dupla
para os EUA foi pedir a
Silvio que liberasse Ceará a

continuar usando seu nome

no programa. Ele autorizou.
A família de Silvio ajudou a

convencer.

��SERÁ?:
Segundo o site Glamu, íriS
e Alemão terminaram o

namoro. A dupla,.que
ultimamente mal se via POT
conta dos mil

corhpromissos�resolveu
dar um tempo e repensar a

relação. O site Babado foi
atrás das assedsoras:d
ex·àBBs que né'garam:
"eles estão firmes".

Ale�:�p, aliás Ú

teste 'dá Glob
quadro só seu no

progr�ma ':ESPPLte
Espetacular". ,,"

.« ..:_:", :';�.:�r.�};.�· .�::'�.�; " .: .�.,_. .�,_.

r'��D(j\ENTE': ' �.�:.:

;J�:�:�.�;,�w.�f�, ".,:: '. "II'.' seguDtia": Mas' e",amés
",", "e.",

.

.: diagnosticaram que não se

trata da versão hemorrágica
da doença. Nesta quinta-feira,
.eíase sentiu melhor e viajou

.

para gravar oproçrama
..C�rtindo urna viagem, em São

/Paulo. Na atraçãode Celso
. "Porticilli, a loira e sua equipe
,;de dança vai enfrentar a

,

eq�ipe dó ator Ricardo

··M.acg�i. Durante a gravação,
·�ê!á.pedlu para.descansar '.'
.rversiis�Vêz@s.i,·'� '.':,.\ :.:>' ,

��ACABOU
O namoro de dois anos

de Mirella Santos e Latino.
acabou. Na terça-feira, a
dança'rina do Faustão

l arrumou as malas e saiu

da casa do cantor. A loira

não acreditou na versão
de Latino, que disse não
estar envolvido com a

mulher com quem foi

fotografado numa pizzaria,
sexta-feira. O cantor tem .,.'

ligado para a ex. ao ,.'
"

menos cinco vezes ao dia;
pedindo que ela volte para ',:�

"

casa.

. ,
'. "'fi': .:;�,

• SUDOKU
Engano? .,

,

.

Uma lóíra entra numa biblióteca.e grifa:
.0 EU aU�R�M� x-.i��qAQ�!}�ci

. O bibliotecário diz:'
.

. . .

- Shiu! Moça, fa:le.�ixo ... SeNocê nãppêrc,ebeu,·isso aqui éurna
blbl.ioteca!·

.

"".
-

.' .,i �.. ,

.

: --. '. '.' •

I,
A loira fica énvérgbnhâdai se'dê�culpa'e·�aiz, bem Mb<inho:

.

- Eu quero um x-salada..
'.

.�', .' .-,

..
' .•

� <' .,;�. ._0 •

Á pescaria dJ) IYIlneirO:;'·. .

" '. . ·S�; .. � >,;.�. .."" ';,
.: ,.

O mineiro está pescan�o na beir�rd'O ri,ac5Q; de ren�1'l�� cRega uni. .

conhecido, scocóra-se ao seu lado, faz IJIl:fcigarril:ih.o de palM eflca
ali, observanilo a Superffcie dó rio durante:Váfias horas, no iT@S

.

absoluto silêncio; ·�'t�·, '�'. f''';'-:�';�;'' .•

A certa altura, o mineirinho incomodado com a presença do amigo)
resolveu falar:

"

.
,,'" >. ': ."

-. .it'

- Qué pescá Um caãím?
E o outro:
- Deus me livre, moçQ!,l��ho paclêncla pressas coisas não, sô!

l."._
•

II HORÓSCOPO

SOBRE O JOGO
É um jog.o de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

. •.. Capricórnhf22/12, a 21/1
Um beat diferente; novos-ventos conwcando, Aprofundar, ir além, uitrapassàr limites. E

para conhecer ôutras paragens 'e se.
','

.' . ·n.em e pretiSo extrEfmo�, gra:nde's abales.
descobrlr em oütras experi'ê'ncias.':·. Você:' , :AP4eilas venesrresfstênctas, Hãn?'É, .

quer, você vem? Duvidão, 'jliração? E se o apenas. Mas você também pode' continuar -.

amor estiver esteneendo a mão? Ah, líbriano, onde está, na mesma, e fitar ímaçlnando o
'.

agora você se' animou! Você nunca saberá o que poderia-ter sido, com a cabeça em'
que está na sua frente, se continuar preso lá algum lugar do passado, ou do futuro ...
atrás.

' " '+ ;".. .

Apenas uD{P;�s:só-e':::. ".
. ,

�

" :,; Escorpjão'23/1P,a:�iy,lt .. :£i,·,,; ,"

",·-, }\4u,�r'lb:i2)!1lf8r?".,·�.·. ;O : .. ' ..
,

Vai dizer que não é bom ter algUém asslrn tão e onme dia para trazer à't.an'ã: o que tepoiJsã ,;." .;HAl'no,vo 'planeta',à: .expItJrar., murrdoilimifado ,j '1-

disposto a alimentar seu fogo? Aindamais .

nas ptotundezas; vascuihe-oem ,ai délitr�: .i· 'nhei6'de �:UÍprll�a:s"� o 'outro ser. duando ...
'

com o frio chegando e gelando suas repare que h'á v�ri�s cQ:isasM.quééiºa�::;" -você p�n�:�u qUe 'a np.víoade se esçotara.. ",?'

orelhinhas. Você se basta, é claro, mas tudo' querendo ser esctarec\daS;':assuntõ�' J,., .
,abracadabra'! M�gica 'e revelação. vÕcêOé.

fica mais interessante na companhia daquela .

aguardando o fim. da sua arnnésla, Seus' '. Jisgado outra v.ez .. E o melhor é que agora
pessoa bacana. Você esperneou, resistiu, queridos estão esperando por-essa atitud,é

.

voeê está mais evoluído e se compreende
"

disse que não, fez discurso ... Mas um beijo o que pode revítallzar os relacionamentos. Não livre, mesmotendo uma residência fixa no

calou. Oba!
.

(se) desligue. '.

"
' ..'

·uniy:�rso .. ,:. '..
.

Touro 21/4 a 20/5
Que tal colocar em prática velhos (porém
nunca esquecidos) projetos? Não adianta
ficar teorizando, o papel do taurino é

praticar, dar forma e materializar. Já que
aprecia tanto o conforto e as coisas boas
da vida, mobilize-se em direção às suas

metas. Vai ficar indiferente às

oportunidades?

. Leão 22/7 a 22/8

Áries 20/3 a 20/4
Respire um pouquinho, repense isso &

aquilo que anda acontecendo na agitação da
sua vida. Há coisas que não estão valendo a

pena? Então delete. Sua natureza é puro
entusiasmo, busque-a com carinho. A

galera está sentindo falta do brilho dos seus

olhos. Você é muito mais que reação, é

ação!

Câncer 21/6 a 21/7
Isso mesmo, vá fundo em suas reflexões, você
está com o faro apurado para detectar

problemas internos. O universo lhe dá uma .

passagem grátis para seu mundo pessoal, com
acesso aos cantos mais distantes e misteriosos.
Não se deixe pra depois: reveja pendências,
arrume o bagunçado, organize o caos.

. Virgem 23/8 a 22/9
Tudo por seu sonho lindo. Voltar pra debaixo
das cobertas? Só se for pra.entrar no sonho
que se sonha a dois, Há muito a fazer

.

acordado ... Aquele pensamento doido que
você teve há uns dias, por exemplo. Na hora
você sentiu que se tratava de l:im

superinsight, uma idéia genial e

perfeitamente viável ...

Sagitário 22/11 a 21/12
.

' Peixes t9/2 a 19/3'
Relac:ionar.�s&'�st�lna p!lyt,a QQ dia o-§e. c:urioso, é? Só fâita ümaJuneta pr.p.1icar.
declare, pu; se fo'[ o caSQ/JàÇa as lil:á��S. , i �,tJ�er\\aó,PI!l'�Çéus e t;rJâJq:s ,e ·xer�tai!tló.a·
Se a idéia é co;nhecer oulr:os.lugafé�.Êl \. ,Alida daqüelavizin'hQ 1'rttere:ss!inte.:,�$'i!h; .

outras pessoas, ampliar horizontes, 'seu . yocê está muito a Jim, de saberfiido e

regente Júpiter, que transita em s,eu sign,(l, ' um p·OUC(l.... Sao as i.anelªs indjscretas q.ue�:.c.;: ,

dá um empurrãozinho 'e.xtra. Convidá 1.'
..

se abrem para qüe vJYcê,enterl'da 'd qui! S'e .-","� .

alguém pra passear no parquinho ... H� passa lá dentro, de Si mesmq � d:o�.outros:
flores em você. ;;'.,

..

<.: ',,, .

'''',. "i:OI�G: vNQj ;jt�,�"Y" ��'':;'<0 ·""\:fi .'> ,,' .;".;_�.;. ",.jt�·

Gêmeos 21/5 a 20/6
Excelentes vibrações no canal do cosmos:
conecte-se e faça o download completo.
Informações, idéias, pessoas, propostas ...
Como sempre, cai muita coisa e muita gente
em sua rede. Escolha o melhor do melhor.
Não deixe sua energia perder a rota da

evolução. Refine a sintonia e viaje em alta
freaüência.
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PAKALOLO
A Pakalolo, uma das fortes grifes
do grupo Marisol, promove no

próximo dia 30 de maio, a partir
das 19h 30min, um desfile de
moda apresentando as

novidades da coleção Primavera-
Verão 2007/2008, na 2" Edição
do Texfashion, durante a Texfair
do Brasil (em Blumenau). A
modelo e atriz Carol Castro e

Gustavo Leão serão as maiores

atrações da passarela.

UNIDOS
Onde hámuito ódio, pode, lá no
fundo, haver o amor - diz um

velho ditado. Claro que sim!
Marcelo Muller (o popular
"Marcelão" ou ''Alemão''), e

Everton Demarchi (o Toro),
ambos assessores parlamentares,
eram até pouco tempo
adversários ferrenhos,
praticamente inimigos - pelo
menos

-

até a eleição passada.
Vejam só como a coisa muda.
Agora, só andam juntinhos pra
lá e pra' cá. Estão sempre
conversando às espreitas, vão ao

supermercado, baladas -

literalmente grudadirrhos. Até-o
corte de cabelo eles fazem no

mesmo salão. Dá pra acreditar?

NAPRAÇA
Amanhã, mais conhecido como

domingo, acontece na Praça
Ângelo Piazera a apresentação
das bandas de rock Arrogantes e

The Seres. O frege começa às 19
horas.

.

FESTA LOST
É neste sábado que acontece.no

Autódromo de [aragua, a partir
das 20 horas, a Festa Lost -

Deco Fly and Music -Plav, A
entrada será permitida somente

para quem tem nome na lista ou

fita e levar um quilo de alimento
não perecível.

POKER
No domingo (27), a partir das 14
horas.acontece nó Beira Rio Clube
de Campo, a 5- e última etapa do
Torneio Principal de Poker. Depois
'só, em junho, quando serão

, , divulgados os 18 melhores jogadores
,\t{;i'cliSP1Jtarão o tão sonhado troféu
de poker do semestre e da região.

PRA DESCONTRAIR

PERGUNTAR NÃO
OFENDE
Por que opessaal que promove
festas em Jaraguá insiste em colocar
os títulos de festas com nomes

estrangeiros? Juro que a maioria das,
pessoas que compram o ingresso
não sabe traduzir, compra gato por
lebre. Quem sabe é esse o objetivo.

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

Lena Negri além de prestigiar a primeira Festa do Champanhe, realizada na quarta-feira no Kantan, foi
uma das grandes incentivadoras, ,

'

<

Um conhecido político jaraguaense
que mareou época nos anos 60, 70,
80 e 90, que já foi vereador e até

prefeito, resolveu - tempo' atrás -

comprar um novo carro. A dúvida '

estava no modelo, pois o veterano
afirmou que estava a afim de dois
carros: o "Zenique e o Pálio Viki",
quando o vendedor corrigiu: "eu
senhor, não temos esses modelos a

que o senhor.se refere, nem sei se são
ou já forarir fabricados. Mas, caso Q'

senhor aceite uma sugestão, temos
urn Renault Scénic au Fiat Pálio
Weekend, o senhor gostaria de O casal engenheiro civil Massao Salai e esposa MarciaWajima, durante posse do CDL no Baependiconhecê-los?". O velho cacique
torceu o nariz e não .falou nada.

II TE CONTEI!
Neste sábado, o empresário Amarildo Melo, da Bierbude, traz
o cantor Bruce, de Balneário Camboriú, para agitar a
choperia.
**

E hoje, a partir das 11 horas, tem Feijoada do Lions Clube d
Jaraguá, no Parque Municipal de Eventos.
**

Hoje também tem Feijoada na Igreja Luterana Apóstolo João,
na Ilha da figueira. A promoção é da turma do curso. de'
Recursos Humanos da 3a Fase de Gestão Financeira da Fatej,
Quem anima a festa é a Banda CtJanel71. O esmerado Sérgio
Lazzaris comanda a cozinha.
**

No comando do DJ Xalinho, acontece neste sábado, às 23
horas, no Clube Esportivo Cruz de Malta (Rio da Luz) a Festa
Mexicana, com a participação de tequileiros e todos os quesitos
que fazem uma festa serverdadeíramente mexicana.

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

O LABIRINTO DO FAUNO
(Drama)

Com o ator Sergi López
e a atriz Maribel Verdú32752058/99320502

BODAS DE OURO
É bem neste sábado que a Dona Tite e Euclides Sardagna comemoram seus
50 anos de casados. Para celebrar as Bodas de Ouro, recebem familiares e

amigos para uma bonita festa no Pavilhão de Eventos de Guaramirim, a

partir das 19h .

II DICA DE SÁBADO FRASE DO DIA

, , Amig?s são aqueles..
que ajudam a nos

colocar de pé quando nossas
asas esquecem como voar".

Assista a cobertura
completa da Festa do
Champanhe no Programa

, Moa Gonçalves, na RedeTV
às 18h30min.

Ismar Lombardi com sua esposa Solange, nos camarotes da Arena

�
�;91P1A Estação

1
uina5

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

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças eAcessõrtos
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