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Renan Calheiros
se defende das

denúncias

o presidente do

Congresso, Renan Calheiros.
(PMDB-AL), ocupou a

tribuna do Senado para se

defender das denúncias de

favorecimento pela
Construtora Mendes Júnior.
Disse que é um "falso
escândalo".•83
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Show em duas rodas
CÉSAR JUNKES/OCP

Associação Jaraguaense de Bikers teve o maior número de participantes e já é a maior do Estado em competidores .7

Cerca de 140 pilotos de
todo Estado participaralT
no fim-de-semana, da 2e

Etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross
no Parque Malwee. A

equipe da AJB

(Associação Jaraguaens
de Bikers) participou cal
42 atletas e 23 deles
ficaram entre os três

primeiros colocados. Em
Brusque, a outra equipe
de Jaraguá do Sul

competiu pela outra

cempetlçãc.eatarmense
da modalidade.

SOLIDARIEDADE

'Bendito fruto"
faz encontro de

pais adotivos .5

&1 1160MíNIMA MÁXIMA

Escola Erich Gruetzmacher, no Três Rios do Sul, não tem �uadra esportiva. �la foi
construída há quase dez anos e até hoje os alunos sonham em se livrar das aulas 'dê

Educação Física feitas no campo de terra bátida. 5

Dia de sol, com nevoeiro ao

amanhecer, e muitas nuvens

durante o dia. 86

NEPOTISMO

Gesser promu r a

hoje p�oje�o. e o

converte em, Ie·
o presidente da Câma- c

de Jaraguá do Sul, Rodoh.
Gesser (PP), promulga h01
o projeto de lei que põe f,)
ao nepotismo nas

administrações públicas d(

município.
A partir da publicação

no Diário Oficial, a lei e t 1

em vigor, com efeito em 9C
dias.• 3

Prefeitura e CE F
assinam contr..t o

de construção.

www.studiofm.com.b
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• EDITORIAL

Duas votações em pauta esta

semana na Câmara dos Deputa
dos são de extrema importância
para os municípios desta Região,
com de resto para as cidade de
todo o País. São as propostas de
emenda à Constituição (PECs)
58/07, que aumenta em umponto
percentual o Fundo de Participa
ção dosMunicípios (FPM), e 333/
04, que regulamenta o número

.

de vereadores por município.
Em relação ao FPM, os depu

tados devem votar os destaques
para votação em separado (DVS)
apresentados ao texto para con
cluir o primeiro turno da PEC
58/07. O principal destaque que
gera impasse entre os partidos
retira a data-limite de 1º de se

tembro, a partir da qual será con
siderada a arrecadação de 2007
para o repasse maior neste ano.

O governo argumenta que não

-

OPINIAO

A PEe 333/04 conta com

substitutivo que cria 24
faixas de número de
vereaderes de acordo
com a população"

há previsão orçamentária ou folga
fiscal para conceder um ponto
percentual a mais sobre a ar

recadação do Imposto de Renda e

do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) de todo o ano.

A PEC 333/04 conta com

substitutive da comissão especial,
que cria 24 faixas de número de
vereadores de acordo com a

população. A menor faixa terá o

teto de 9 vereadores para cidades'
com até 15 mil habitantes e a

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

maior, 55 vereadores para

municípios populosos (mais de 8
milhões de habitantes).

O objetivo da PEC é resolver
a polêmica criada em 2004,
quando o Tribunal Superior Elei
toral (TSE) editou uma resolução
interpretando a Constituição
Federal quanto ao número de
vereadores que poderiam ser

eleitos naquele ano. A resolução
extinguiu 8.528 assentos nas

câmaras dos 5.562 municípios
brasileiros.

Tanto uma como outra vota

ção devem ser acompanhadas de
perto pela comunidade. Uma
delas porque aumenta a arrecada
ção e isso pode significar obras e

serviços. Outra porque põe
ordem na questão do número de
vereadores: afinal, quantos
precisamos mesmo para cumprir
o papel que hoje cumprem?

• ENTRE ASPAS

"
Na área de segurança, a prioridade é investimento na infra-estrutura das
delegacias, mais delegados e funcionários".
Niura dos Santos, sobre os projetos da SOR de Jaraguá do Sul para a segurança, em entrevista
ao O Correio do Povo.

,

"Começaram a construir a casa pelo telhado. Em Curitibanos foi diferente: a movimentação
começou nos bairros, nas associações de moradores, para depois chegar nos políticos.
Esse é o problema aqui, pois virou briga política. Não significa que não vai dar certo".
Luiz Hirschen, presidente da União Jaraguaense das Associações de Moradores, sobre a implantação da
UFSC na cidade.

• PONTO ,DE VISTA

FATEJ DIVULGA O SEU NOVO
CAMPUS EM JARAGUÁ DO· SUL

Emjunho próximo, a FATE]
apresentará no Centro Empre
sarial de ]araguá do Sul, seu

novo campus com 7.500 m2,
sessenta sabs de aula e seis

laboratórios, divididos em três

pavimentos, próximo à atual
sede, na Vila Lalau. Idealizado
desde 2005, será mais uma

forma de reafirmarmos o nosso

compromisso com toda a

comunidade da região; em criar
e manter um alto patamar de
desenvolvimento .tecnológíco.

Desenvolvido pela Casa D
e conduzido pela Construtora
Hexagonal, o projeto tem prazo
de desenvolvimento entre

setembro/2007 a agosto/2008.
Nele, a preocupação com o

bem-estar dos acadêmicos, a

funcionalidade dos espaços e o

alinhamento às tendências de

valorização e respeito ao meio

ambiente. Será a casa que
teremos pelas próximas décadas

.

e assim, todo o cuidado no de
senvolvimento de um projeto
alinhado ao futuro.

Este anúncio é feito num

momento em que há diversas boas
notícias para o ensino superior e
técnico na região, pois (a) há forte
possibilidade da região ser

contemplada com um campus da
Universidade Federal (o que
fortemente apoiamos, pelas
verbas de pesquisa e desenvolvi
mento tecnológico) e (b) as ins

tituições já existentes trabalham
em prol de novos cursos e de
maior dinamização de seu

processo de comunicação junto
às novas gerações de estudantes.

Sentimo-nos honrados por
ver que várias das estratégias que
adotamos - desde nosso início em
2004 - vem sendo' reconhecidas,
no sentido de quemais estudantes
possam freqüentar os- bancos
universitários, ern cursos de
tecnologia e de bacharelado. A
FATE] sempre acreditou que
através do aumento do número
de estudantes no ensino superior,
será possível ampliar a base de
comércio e serviços em Santa
Catarina e promover o desenvol-

vimento industrial a novos

patamares.
Como já refletimos em

colunas anteriores, toda a

instituição jovem passa por um

período de avaliação por parte dos
atores regionais (governo,
empresas, instituições e associa

ções, comunidade em geral). Mas
à medida que nossos alunos
demonstram no mercado de
trabalho suas aptidões, conheci
mentos e garra e queo número
de alunos matriculados em

nossos cursos aumenta a cada
semestre, verificamos que
estamos no caminho certo.

. Assim, nosso novo campus
- que investirá tempo, recursos
e dedicação - vem materializ�r
estes esforços e demonstrar a

seriedade de nossas intenções
para o desenvolvirriento regio
nal e por conseqüência, um

Brasil mais desenvolvido e

justo. (Randal Gomes, co

ordenador de Relações Institu
cionais e do curso de Comércio
Exterior da Fatej).
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• DOS BLOGS

Parar de roubar
Duas obviedades
necessárias, Eventuais
abusos da Polícia Federal em
qualquer rwestlçaçêo, não
apenas na Operação
Navalha, devem ser

apurados, punidos, evitados
etc. Ressalva feita, a

saraivada de críticas que a
PF vem recebendo devido à
Operação Navalha é um

manjado estratagema.
Políticos dos mais variados
partidos estão morrendo de
'medo de que alguma mutreta
que os envolva venha à tona.
Solução: partir para o ataque,
Há muito político sério em
Brasília. Generalizações,
como as que apontam a

capital federal como um
antro de crimes, não
fortalecem a democracia. No
entanto, para aqueles que
tanto se queixam das
descobertas da PF, vai uma
sugestão: que tal parar de
roubar, de fazer tráfico de
influência, de pedir liberação
de verba em troca de votos
no Congresso?

.
. 4J kalencar@lolhasp.com.br

• DO LEITOR

l!iJfJZANIN
Piratas do Caribe
A sobrecarga visual de
Piratas do Caríbe 3 é algo
digno de nota. Não faz
economia de imagens.
Algumas lutas se arrastam
por incontáveis minutos. O
que torna essa outra
característica notável - a sua

prolixidade. Não existe
nenhum motivo para que essa
aventura dure 165 minutos,
Em muitas situações Piratas
do Caribe trabalha em

espaços fechados. Em outras
vai para espaços abertos.
Essa dinâmica não é posta
em funcionamento com muita'
desenvoltura. Mas, claro,
quaisquer que sejam as

intenções de quem escreve o
roteiro ou dirige o filme,
esbarram na necessidade de
justificar o uso de efeitos
especiais, Nenhuma dessas
limitações apontadas devem
se traduzir em queda na

expectativa de bilheteria. Pelo
contrário, são justamente
essas limitações que
transformam o filme no
sucesso que é.

4J blog.estadao.com.br/blog/zanin

liillQiMACHADO 3 Oiig

Falta de educação
���ros6��eéaa��������a���ARA
reitoria da USP por _

estudantes. Não quero nem" 1

entrar no mérito do protestev>
embora seja contra f 311n

manifestações em que umagsrl'
minoria assume a liderança.lOfJ5
de um movimento e tenta EHI�
vendê-lo com se fosse a •.. rqq)vontade da maioria. Não é�E\
eles também não têm apoiQ';�su

.

dos professores, ao contráfibJ1B
do que querem indicar: dosJS1J5i
mil professores da USp, 57Tg1fl:
querem a desocupação e 24'Pb .

a apóiam. Mas alguém achakllJ�
que eles sabem o que é '.J IT of
democracia? Se sabem, rnm

imaginam que é um slstemaq
de governo que só funciona ;,jf5'
para os outros: Eles exigem 8i151
mais autonomia para a . r
universidade. Pergunta: VOC&5)�1
colocaría a,LJSP na mão B:J5i

daquelas pessoas? Uni .rno:

conselho: :Vão para casa, .

rn riJ

peguem os livros e voltem WIOJ

para as aulas. Talvez vocês15Iú
aprendam alguma coisa boa::)f1m
com tudo isso, ! rnÍ1 o

4J blog.estadao.com.br/blog/palavra
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• Lourival Karsten
Administrador

metais em seus produtos. E, os
poucos produtos agrícolas
produzidos localmente, são

apenas uma parte do que é

industrializado nomunicípio.
A economia do município

é comandada por seleto grupo
de' empreendedores que não
encontra similar em nosso

estado e é destaque nacional
e internacional. O melhor é

que conta com uma nova

geração de empreendedores
tão boa ou melhor que a

anterior.
A quantidade de certífi

cações ISO detidas por
empresas locais talvez possa
explicar o motivo pelo qual o
Rio Itapocú continua em

condições razoáveis sustentan
do o parque industrial e

urbano construído às suas

Jaraguá do Sul, uma cidade incrível!
�i"9!�
.''J,P,
. 11 j

Me acostumei a ouvir
muitos elogios ao ]apão que
construiu uma economia

poderosa sem ter fontes de
matérias primas, ao "Vale do
Silício" por sua capacidade de
inovar e empreender, à Europa
em geral por sua consciência

ecológica, à Sydney e Bar
celona por suas obras

arquitetônicas impactantes e

recentemente a um seleto
grupo de empresas brasileiras
que estão conseguindo se

internacionalizar.
Nossa cidade não planta

um pé de algodão que seja,
mas transforma mensalmente
milhares de toneladas de fios
em produtos finais, assim como

não produz uma grama de
minério de ferro ou de cobre,
mas utiliza largamente estes

IgB1Bl
margens e cercado por mor[t��Bb
cobertos pelo verde. -1\Im3

Obras como os prédios;JQl�5
ACI]S, SCAR, Arena; Par<!l'Q6IIJ
Malwee e a futura revitalizaç'�iJ
do Centro Histórico, sãoccl-¢ob
uma magnitude sem paratelOOJ
em nosso estado e criam úfiw(,�
saudável competição arquiteu'
tônica que já chegou aoÔ>slJi
edifícios. }mfD

Quando se fala de empresas
brasileiras que estão se ex

pandindo nomercado ihteillí23
cional, pelo menos uma:d�
empresas locais é semp.�l:01J
lembrada, mas 'diversas outr�!pq
estão estendendo seUlSJP

tentáculos para todos os cant�0
do mundo. .

. jV02
Sem bairrismo, ]araguá1({t)J)

Sul é realmente uma cida'-qeib
incrível.

Para acompanhar
C;

i 'JfJP
120°

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times NewHoman 12 e podem ser enviados por e-mail ob
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Olivéira 246, cep 89251 200, Caixa'!:!
Postal19. É obrigâtór.io informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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311 NEPOTISMO: VENCEU ONTEM O PRAZO PARA O PREFEITO COMUNICAR O VETO

. residente da Câmara promete
romulgar o projeto de lei hoje

oi
A JARAGUÁ DC SUL

Depois de vários meses de
,

'clf discu�ão e acusações mútuas
[J entr� Executivo e Legislativo
ri: chegêBi ao fim a novela do

I � nepotismo. O presidente da

"J Câmara, Rodolfo Gesser

ql (PP), promulga hoje o projeto�

u� que põe fim à contratação, de

Jl� par��tes do prefeito, vice,'
5 secrÊ�rios e vereadores em

B' cargoê de comissão. Promul

. adq>i,��orna-se lei e, depois de
J� publicada no Diário Oficial
01 domunicípio, entra em vigor,
OJ com efeito em 90 dias.

Pela Lei Orgânica, o pre-
3i feito Moacir Bertoldi (PR)
51 teriar15 dias úteis, após o

15J recebjmento do projeto, para
'/ ved-lo e 48 horas para
J comu-nicar o presidente.da
'J Câmara sobre a decisão.
J Como o prefeito preferiu o

li? silêncio (tácito), não

Ul1 sancionou nem vetou, e com

o o fim do prazo constitucional
, - que expirou à meia-noite

.! de "on tern -, Gesser tem

C utras 48 horas, a partir da
j zero hora de hoje, para

13 Eleição
A eleição para prefeito, vice

5 e 11 vereadores mirins de

I [araguá do Sul será amanhã,
°b da�13 às 17 horas, no Centro
3 Empresarial.O projeto iniciou
5 emilarço com as eleições das
J ch(llPlls em 23 escolas muni-

cipais. Após a apresentação
b dOtDt�grama de governo, uma
J coniissão de nove jurados
5 esoolhe a chapa vencedora,

ueotoma posse no dia 5 de

junho, às 19 horas, na

Câmara.

'·xc,

ESlfatégia '

Gomenta-se nas rodas

PQl�ticas que a orientação do
PaládoSanta Catarina é para
qu:eJ os partidos que fazem

parj:e da base de apoio ao

governador Luiz Henrique
(RMDB) se unam para

dis,p,utar as eleições do ano

que vem e para isolar o PT
nos municípios. Em Jaraguá
do �,ul, a possível coligação
deve-íncluír o PP.

PIERO RAGAZZI/OCP

Gesser promulga hoje a lei que põe fim ao nepotismo nas administrações públicas do município

promulgar. Caso não faça, o
vice-presidente da Câmara,
Dieter Janssen (PP) pode
promulgar o projeto.
'A Câmara trabalha em

cima dos prazos constitu

cionais e das técnicas admi
nistrativas nos trâmites dos

projetos, por isso esperei até
as 17 horas de hoje (ontem)

I

para receber o possível comu-
nicado do veto. Como não

veio, tenho 48 horas para pro
mulgar a lei. Mas já amanhã,
promulgo o projeto. Não tem

Promessa
A secretaria de Desen

volvimento Regional, Niura
dos Santos, disse que uma das

prioridades do governo esta

dual para a região é a constru

ção de um novo prédio para a

Escola Elza Granzotto Ferraz,
"porque é uma questão emer

gencial".
É mais do que emergencial,

a escola está caindo aos peda
ços há muito tempo, situação
semelhante a da Erich Gruetz

macher, no três Rios do Sul.

Escolhido
Fontes do DEM garantem

que o diretor da Fesporte,
Carione Pavanello, pode abrir
mão da candidatura a prefeito
em favor do vereador Dieter

Janssen (PP) caso os partidos
concretizem a coligação.
Perguntado sobre a possi
bilidade, Janssen não con

firma nem nega, apenas sorri,
deixando no ar as interro

oaçôes.

"
"
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l
verificar se estão de acordo com
os critérios estabelecidos. As

organizações têm de existir

legalmente há pelo menos três ee

anos e precisam ter concluído )b

os projetos aprovados em .q

chamadas anteriores, explica.
Na segunda, as organiza-

:)j

1�

ções com a documentação .?
,-

em ordem terão os projetos
)q

avaliados por câmaras técni- §2
cas do Ministério do Desen- ...o

Jb

,Ministério vai apoiar
a agricultura familiar'

)J

volvimento Agrário. Os

projetos não podem ter fins

lucrativos e devem melhorar �j

o atendimento, principal- ;q

mente em locais onde o go- is

vemo tem dificuldade de �J
:c.chegar. Não existe um núme-

ro máximo de projetos a ser
,g

financiados. Em 2006, 96
11

)1

projetos de assistência
ia

técnica receberam recursos .

.q
As propostas devem ser ')

encaminhados em papel e CD
pelos Correios para: Setor
Bancário Norte (SBN),
Quadra 1, Edifício Palácio do

Desenvolvimento, 6º andar,
CEP 70057-900, Brasília-DE •

�
:
•

porque adiar. O projeto foi esposa do vereador Terrys da

aprovado por unanimidade Silva (PTB), Sandra da Silva;
pelos vereadores e atende as a cunhada e o concunhado do

expectativas da sociedade", vereador Ronaldo Raulino

declarou, lembrando que não (PTB), Maristér Raulino e

existe a figura da devolução '.
Lauro Leithold, respectiva

da proposta do Executivo para mente.

o Legislativo. RECURSO - A Prefeitura

A partir do dia 29 de vai recorrer ao Tribunal de

agosto, os chefes dos poderes Justiça do Estado com uma

públicos municipais terão que Adin (Ação Direta de

exonerar os comissionados Incons ti tucionalid ad e )
atingidos pela nova lei. Entre contra o projeto. Enquanto o

,

eles, quatro parentes do tribunal não decide, a lei fica' �
...

prefeito Moacir Bertoldi, a
.

em vigor. Governo federal vai liberar até R$ 100 mil para financiar agricultura familiar I

CÉSAR JUNKES!OCP

lô fora

BRASíLIA

Prefeituras, cooperativas e

organizações não-governa
mentais interessadas em obter

apoio do governo federal para
projetos de assistência à agri
cultura familiar têm até 22 de

junho para enviar as propostas
aoMinistério do Desenvolvi
mento Agrário. O objetivo é

ampliar o auxílio técnico aos

pequenos produtores rurais,
principalmente em áreas

afastadas, com difícil acesso
a políticas públicas.

Entidades credenciadas ou
em processo de credencia
mento no ministério, como

prestadoras de serviços de
assistência técnica e extensão

rural, podem participar do
processo. O valormáximo que
o governo vai financiar por
projeto é de R$ 120 mil para a

RegiãoNorte e R$ 100mil para
as demais regiões do país.

As propostas passarão por
duas fases de seleção. Na
primeira, a documentação das
entidades responsáveis pelos
projetos será analisada para

Mais informações no endereço
www.mda.gov.br/sa£

PIERO RAGAZZI/OCP

·i'
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o ex-deputado federal
Vicente Caropreso dá sinais
de que não quermais sa.ber
dapolítica-partidária,muito
menos se candidatar a

qualquer cargo eletivo.
Quando o assunto é eleição,
diz que não vai "entrar em
bola dividida". Ele deixou
o PSDB no ano passado.

·1
)Campanha

A partir de hoje, a Unerj passa a integrar a campanha
estadual de combate à corrupção - "O que você tem a ver

com a corrupção?" -, idealizada pele Ministério Público. Às
19h30, no auditório da instituição, o promotor de Justiça
Affonso GhizzoNeto apresenta as idéias centrais do projeto,
que tem caráter educativo e busca conscientizar a sociedade
e incentivar a honestidade e a transparência nas atitudes.

J

=1
,il

b
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J
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MOSAICO

Pré-candidato Salários
O vereador Ronaldo Rau

lino (PTB) confirmou a pré
candidatura a prefeito no

próximo ano. Revelou que

pode ser candidato a vice "se
houver a formação de uma

aliança em cima de um pro

grama de governo". Disse
ainda que não será candidato
a vereador, "em hipótese algu
ma".

A Câmara de Jaraguá do
Sul aprovou a proposta do

governo de reajustar em

3,3% o salário dos servidores.
O sindicato da categoria
reivindica 5%, mesmo per
centual que receberá os

funcionários do Legislativo,
já que a Presidência da Casa.
autorizou aumento de mais

1,7%.

Prêmio
o Grupo Weg recebeu o prêmio de melhor fabricante de
tintas industriais do Brasil, no 11º Prêmio Paint & Pintura.

A premiação é baseada no desempenho de mais de 170

empresas em 2006 e avalia critérios de qualidade,
investimentos, lançamentos de produtos, respeito ao meio

ambiente e responsabilidade social.
Criado em 1996, o prêmio é referência domercado de tintas
do país.

Contraponto
o jornal The Guardian publicou, no sábado, carta, assinada
por 24 personalidades da sociedade inglesa, manifestado apoio
à decisão do governo da Venezuela.de não renovar a licença
do canal RCTY. A carta diz que a decisão é "legítima, uma
vez que a emissora repetidamente fomentou a derrubada do

governo dernocraticamente eleito do presidente Hugo
Chávez".

"Imaginem as conseqüências se se descobrisse que a BBC
ou o lTV fizeram parte de um golpe contra o governo
britânico".
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INICIATIVA: OPORTUNIDADES DE ORIENTAÇÃO PARA FORMAR EMPREENDEDORES Fundação Cultural
adquire escultura2 Primeiro curso de capacitação

�oo,,'
.

do ano realízadopelo Sebrae
i;

1982 tem realizado. dl\Ier
painéis, murais emonuJhent ,

.

para praças, construtor ?
t4\ .

escolas e outras instituiçõe;
O escultor, que tam@ém
desenhista e gravurista, tI'

. 'n
.

balha suas esculturas la!can
do e batendo enormes��dr,

'

Grandes blocos de granit
-,

mármore são desconstrug '

para depois ressurgir�th e

-

-

b lDI
Sconcepçoes a stratas. u

intenção é obter le�fza
movimento num m�,�eri'
inicialmente pesado,. frio
duro. Em 2001, realizdd li
exposição individJRI n

JA'Museu de Artes de Sanl
Catarina e participo£� do
Simpósio Internacional d
Esculturas em Márm'óte d

Brasil, na cidade de Bfusqu
(OA)

POMERODE

Uma escultura de 2,5
metros de altura feita em

mármore e que ainda não

recebeu nome, foi adquirida
pelo Centro Cultural de Po

merode, através de projeto
cultural desenvolvido pelo
artista Pita Camargo e apro
vado pelo Governo do Estado
de Santa Catarina.

De acordo com a Funda

ção Cultural de Pomerode,
que detém a tutela da escul

tura, deverá ser reservado um
espaço para sua .exibição
junto às imediações do Audi
tório Semi-Arena que está

sendo construído. A obra está

disponível para apreciação no
atelier do artista plástico
Blumenauense, que desde

CESAR JUNKES/OCP

Interessados tiveram
a chance de conversar

com especialistas e

receber informações

OSNI ALVES
SCHROEDER

O Sebrae realizou no dia
26 de maio, sábado, as 8h30
na escola Emilio da Silva, o
primeiro curso de orientação
para formação de empreen
dedores do estado. Foram sete

palestras para aproxima
damente 120 pessoas que

compareceram ao evento, e

tiveram a oportunidade de
sanar dúvidas a respeito de
como abrir opróprio negócio.
Após abertura do cerimonial,
foi oferecido aos participan
tes, café da manhã com pro
dutos típicos da região e todos

puderam conversar com .es

pecialistas de diversas áreas
como administradores e

contabilistas. A iniciativa

ofereceu também videotecas,
exposição de livros e publi
cações voltadas a adminis

tração de pequenos negócios
e consultorias'individuais.

Segundo Sidinei Jair
Streit, 29. anos, técnico em

eletrônica que atuá há quase
doze meses como micro

Sidinei está confiante para sair da informalidade e se tornar micro empresário no ramo de Polpa de Frutas

empresário no ramo de polpa
de frutas em sua propriedade
no bairro Rancho Bom, o

ponto alto da palestra seria

aprender como sair da infor
malidade. Sidinei estava an

sioso para conversar com

especialistas e receber orien

tação para obter êxito em seu
-

empreendimento.
FALÊNCIA - De acordo

com a FACISC (Federação
das Associações Empresariais
de Santa Catarina), existe no
estado cerca de 20mil empre
sas filiadas nas mais de 150

Associações Comerciais e

Industriais do Estado. Segun
do o órgão, 50% das empresas

comum dos fracassos empre
sariais na área. Fazer uma
análise mercadológica como

foi ensinada no curso, ajuda
a evitar erros de avaliação
como montar um bom

negócio em um ponto
inadequado, ou calcular mal
o tamanho do investimento.
Os setores mais procurados e

de maiores riscos, são os de

serviços (ofi-cina,
cabeleireiro, bar, restau- <

rante, divertimentos em

geral) e de comércio. Nem

sempre uma empresa fecha

por falta de sorte, muitas ve
zes o empresário apenas troca

de segmento visando lucros.

fecham nos primeiros quatro
anos de vida, sendo a falta de

experiência a causa mais

SEBRAE(

É uma instituição técnica de
apoio ao desenvolvimento da
atividade empresarial de

_ pequeno porte, voltada para
promoção e fortalecimento
das micro e pequenas
empresas

ofIe

ob
O . Foi criado por lei de iniciativa

do Poder Executivo,
concebida em harmonia com
as confederações nacionais

-sd
eon

.0B�
OqL

os; .

Comerciante troca
lixo por alimente

Evento de integração
é sucesso de público

"
. e�.

0:61-
PIERO RAGAZZI/OCP-rrs' CORUPÁ

por alunos da Escola Básica

Municipal Duque de Caxias,
de Ribeirão Clara. A Com

panhia de Teatro da Alegria
trouxe a comédia "Pequeno
Bubi", e o grupo de dança
Star apres�ntou coreografia
ao som da música "Sexy
Eyes".

Segundo dados de 2007,
.

da Secretaria Municipál de
Saúde, o município possui
2.712 mil pessoas COIn idade
acima de 60 anos, o equiva
lente a 11% de um total de
cerca de 25 mil habitantes es
palhados nos 217 quilô
metros quadrados de exten
são territorial. Desmembrada
de Blumenau em 1959,
Pomerode mantém a forte
influência alemã em seus

costumes e no uso freqüente
do idioma alemão pela: mai
oria dos moradores. (OA)

POMERODE
O Comerciante Almir

Mass, 48 anos, realizará a partir
do dia 6 de junho, quarta
feira, das 8 as 19 horas, no
estabelecimento Casa de

Carne, a campanha que con

siste em receber o lixo reei

clável que a população produz
em troca de alimentos da
mercearia. O objetivo prin
cipal da campanha consiste na
preservação do meio-ambiente
.do município que é bastante
variado e a conscientização da
população para com o ecos

sistema local. Os interessados
podem levar o material até o

comércio sempre nas quartas
feiras que haverá um cami

nhão estacionado na porta
recebendo o lixo e retirar o

valor arrecadado em alimen
tos. Segundo Almir, no ano

de 2005 a campanha recolheu
emtorno de 250 toneladas, já

Dia 25 de maio foi
realizado em Pomerode a 4º
edição dos Jogos Municipais
de Integração de Idosos com
mais de 400 particípantes. O
evento foi organizado pela
Divisão Municipal do Lazer
e da Família e aconteceu

durante todo o dia no Parque
Municipal de Eventos. A
cerimônia de abertura dos
jogos foi às 9 horas no pa
vilhão principal e foi
conduzido pela Secretária de
Educação Neuzi Schotten.
A Pira Olímpica foi acesa

ror Amoldo Milchert, ven
cedor da medalha de prata
nos 400m com obstáculos nos

Jogos Regionais de Inte

gração em 2006. Os idosos
foram saudados com duas

apresentações culturais, feitas

Caminhão recolhe lixo reciclável

em 2006, foram 89 toneladas
de material reciclável, que
foram reaproveitados por'
outras empresas.

No início do ano, o Rotary
Club da cidade organizou
movimento popular com a

finalidade de limpar rios,
córregos e matas da região.
Foram encontrados desde

papel, papelão, plásticos e até

mesmo fogão e geladeira
. abandonados e contabilizados
em torno de 50% a mais de
lixo que no ano anterior. (OA)

O motorista Aldamir Linhares capotou o veículo Omega,
com placas de Joinville, por volta das 7h de sábado. O acidente
foi na Av. Waldemar Grubba, em Jaraguá do Sul, e nínquém
se feriu.1
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FINANCIAMENTO: PROPRIETÁRIO ,PODE QUITAR IMÓVEL EM ATÉ 240 MESES

Parceria garante construção de casas populares
"lProjeto prevê entrega
«íe 35 unidades no

°Amizade para daqui
�a� cinco meses
,SoJ

,pAIANE ZANGHELINI

)J�RAGUÁ DO SUL

r[IR
Prefeitura, Caixa Econô-

'J,',I,
mica Federal e Construtora e
n 5 .

.

IncorporadoraJG assinaram,
,(,1

ontem, contrato para constru
'J f

ção de 35 casas populares no
,J�esideneial Jardim das Acá

Leias, Bairro Amizade (lotea
U(

JI?lento Tifa Schubert). O'pro-
jeto prevê a construção de uni,

c
dades em alvenaria, de aproxi

,

�adamente 56 metros qua'
hJ I .

,
drados de área, com três quar-

JlIlJ

"QS, sala, cozinha e banheiro.
A construção das casas come,

"çou na semana passada e deve
�er finalizada em setembro.

�; A assinatura do contrato

'�;é a segunda etapa do projeto
¢e moradias populares, que
�prevê a construção de 87
..

unidades habitacionais. As

primeiras 21 unidades foram

entregues em abril. A

próxima fase acontece em

junho, quando será assinado
contrato para construção de
mais 31 casas populares na

localidade.
Os proprietários dos

imóveis - que custam em tomo

de R$ 38 mil cada, podem
parcelar a compra em até 240
meses (20 anos). O valor da

prestação gira em tomo de R$,
350. A Prefeitura adquiriu o

terreno e disponibilizou a

infra-estrutura.
As unidades foram cons,

truídas dentro do programa
"Imóvel na Planta/Associa'
tivo", com recursos do FGTS

(Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço) da Caixa
Econômica Federal. Para o

próximo semestre, a Prefei
tura e a Caixa Econômica

pretendem firmar parceria
para construir 144 aparta,
mentos no Bairro Estrada

Nova e outros 112 no Víeiras.
O programa de casas

populares é destinado às

famílias com rendamáxima de

R$ 1.800 e que morem no

município há pelo menos u�
ano. Para se inscrever, os

interessados devem ir até à

Secretaria de Habitação, na
Rua Ângelo Rubiní, 600,
Barra do Rio Cerro. É preciso
levar documento de identi
dade e comprovante de renda
e residência.

'

REALIZAÇÃO A
costureira Sonia de Andrade,
30 anos, é uma das bene,
ficiadas do projeto de mora, .

dias populares. Ela mora há
dois meses com o marido e a

filha no Jardim das Acácias e

diz que essa foi a primeira
oportunidade de financiar

, casa própria em dez anos de
casamento. ''Agora nos sen,

timos seguros, pois quitamos
as prestações de acordo com

as condições financeiras",
comentou . Projeto prevê construção de 87 casas populares na Tifa Schubert, para famílias com renda de até R$ 1.800

','

"�Alunos da Erich GruetzmaCher querem quadra Encontro lembra 'Dia Nacional da Adoção'
'I'
"

Inaugurada em julho de
� 1997, a Escola Erich Gruetz
•

macher, no Três Rios do Sul,
, ainda não atende os alunos de
'::.maneira completa. Mesmo
r-sendo uma das unidades

[araguaense que funeiona em
tempo integral ela deixa a

..� esejar no quesito infra-és

�irutura. Falta um local apro-
��'Jpriado para os estudantes

'praticarem os esportes pre,
vistos nas aulas da Educação
Física.

Segundo Luana Fragoso,
de 14 anos, a promessa de

. construção da quadra da
"escola "já virou lenda". "Ou'

ço isso desde o pré. Todo ano

,�qizem que vão fazer", afirma.
Assim como a menina, Jorge

'.

Gorges, 13, também não se

Alunos já se machucaram na cerca

surpreende mais com a

situação dos campos de chão
batido nos quais são obrigados
a jogar futebol e voleibol. Os
dois não têm linhas indi

cativas, nem cercado ideal

para a impedir que as bolas

sigam mato adentro nos

terrenos vizinhos.
Outro problema enfrenta

do pelos alunos é a lama
ocasionada por dias de chuva

seguidos. De acordo com o

professor de Educação Física

Aldomiro Borba, além de

prejudicar as atividades, a

mistura do barro com a água
ainda estraga os materiais

esportivos. A diretora da
Erich Gruetzmacher, Elizabe
te Kitamura, concorda, mas,
defende a escola dizendo que
mesmo sem quadra adequada
os estudantes não deixam de

participar de competições.
Conforme informações

repassadas pela diretora, o

impasse tende a ser resolvido
logo. ''A secretária de Desen
volvimento Regional (Niura
dos Santos) deixou claro na

gestão passada que a obra é

prioridade". A demora seria

em função dos investimentos I.prometidos para a reforma da
Escola ElzaGranzotto Ferraz,
na localidade de Santa Luzia.

(KE)

"Grupo é preso por caçar aves silvestres em Corupá
-.

Quatro homens foram

": presos por caça de animais

i;;ilvestres na tarde de sábado,
;OJ'....

. {na localidade de Ano Bom
"

"�(divisa com São Bento do
: Sul). Adalberto Weege, 38
anos, Osmar José de Oliveira,

. 49, Jair Romão, 44, e Élcio
Mafra, 66, foram levados à

delegacia de São Bento do
Sul para prestar depoimento

g'"e depois foram liberados.
-'b A polícia encontrou com

,�: o grupo dez aves silvestres

abatidas, duas espingardas

calibre 32, dois canos, espin
garda de ar comprimido, dez
cartuchos calibre 32 defla

grados, quinze cartuchos
calibre 32 intactos, armadilha

para caçar tatus, piú para
chamar aves, dois. frascos
contendo chumbo e certa

. quantidade de substância
semelhante à maconha.
A Polícia Civil de São

Bento do Sul informou que as

espingardas calibre 32 foram
encontradas em um rancho no
meio do matagal - de pro,

priedade de um morador de

Corupá ' onde o grupo des,
'cansava. Uma delas estava na

geladeira, num fundo falso, e
a outra no forro. Segundo a

polícia, Weege, que estava

com a espingarda de pressão,
confessou ter abatido as aves
sozinho e garantiu não saber I
nada sobre as outras espin-« !
gardas. Ele pagou fiança e vai I
responder o processo em !
liberdade. Se condenado, ele

'

pode pegar de seis meses a dois
anos de detenção. (DZ)

,

, -.

JARAGUÁ DO SUL depoimentos.
O encontro foi aberto com

depoimentos de mães que

entregaram filhos para serem

adotados. Em seguida, a

presidente da Ong, Maike
Evelise Pacher, também assis

tente social,ministrou palestra
sobre o assunto. ''As mães que
entregam os filhos em adoção
travam uma luta quase sempre
solitária para reiniciar a

caminhada da vida", comen
tou, acrescentando que o

diálogo sobre o tema é cons

truído na medida em que a

sociedade se livra dos precon-

ceitos em relação ao abandono
e à adoção.

O próximo encontro do

grupo acontece, no dia 6. O
tema em foco será "Como
trabalhar a história de vida de
uma criança", apresentado por
psicólogos doBendito Fruto.No
dia 1 Q de agosto serão deba
tidos os mitos e preconceitos
que ainda persistem na adoção. '

No dia 3 de outubro, o grupo
debate a "Institucionalização
de crianças e adolescentes".
Todas as reuniões acontecerão

às 19h30, no Colégio Evan,

gélico Jaraguá. (DZ)

O Grupo de Estudos e

Apoio àAdoção Bendito Fruto
promoveu, na noite de sexta,

feira, encontro para lembrar o
Dia Nacional da Adoção. O
evento aconteceu 'no Cejas
(Centro Empresarial de [ara
guá do Sul) e abordou sobre
"Mulheres que entregam filhos
em adoção". O objetivo foi
debater a perda do convívio

,familiar enfrentado pelas
crianças que vivem em um

abrigo e trocar experiências
sobre a adoção, por meio de

········································1

COLÉG'IO MARISTA SÃO Luís I

CONVIDA

para cerimônia de Abertura da XXIV OLiCHAMP que se

realizará hoje, dia 29 de mato » terça ..feira, às 19 horas,
no Complexo Esportivo Marista.

A Olímpíada Champagnat se realiza todos os

anos e faz parte das comemorações do Dia de São
Marcelino Champagnat.

A OLiCHAMP tem por finalidade fortalecer a amizade, a
integração e a solidariedade entre os alunos, educadores,
direção,pais, ex-alunos e todos os segmentos ligados ao

******* Colégio �arista. *******
***** •• ***

1'M
�
MARISTA

Esperamos contar com sua

valiosa participação.
1'M
'�
MARISTA
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Festival da Canção
DIVULGAÇÃO

O 13º Festival Estudantil dà Canção aconteceu na última
sexta-feira, no Ginásio Artur Müller. Na categoria "1\' (1 º ao

. 5º ano) venceu a estudante Ana Lucia Fagundes, da Escola
Anna Tõwe Nagel, com amúsica "Olha o que o amorme faz".
Na categoria "B" (6º ao 9º 'ano) o vencedor foi Rafael Pellens,
da Escola Albano Kanzler, com a canção "Caso Marcado".
Daniele da Rocha (foto), pelo segundo ano, foi a vencedora da
categoria "C" (Ensino Médio, Técnico e Superior). Ela é.
estudante do Colégio Marista São Luís e interpretou a música
"Viver é ter você para mim".

Horário
A Fundação Cultural comunica que o Arquivo

I7[istórlco Mtl:uicipal "EugênioVictor Schmõckel" a
partir de 4 de junho atenderá o público somente no

'p¢tíodomat4tino, da,s 7h30 às 11h3On..No período
vespertino os funcionários do setor estarão realizando

.i1;l.speÇ'âo elos. cloc4�entos recebídos, reorganízação
do espaço físico, processamento técnico interno e

çapaçitªção. �ste horário permanecerá até o fim dos
trabalhos internos; Solicitações de documentos
pode� ser' epGªminhadas . pelo e-mail:
arquivdhistonco@jaraguadosul.com.br. Informações
pelo telefone 3275-1300 (período matutino).

Festa do Pirão
A Secretaria de Turismo de Barra Velha iniciou as vendas

dos espaços para a 11 ª Festa Nacional do Pirão, que
acontece de 6 a 9 de setembro. Até o dia 30 de junho as

vendas estarão abertas apenas para moradores do
município. Após esta data, moradores de outras cidades
também poderão adquirir espaços. Os interessados devem
procurar a secretaria de Turismo, que fica na Praça Lauro
Loyola, ou pelo fone (47) 3446-1231.

• LOTERIAS

concurso: 1755
r • LOTERIA' FEDERAL

<' � ,�

68 - 75 - 76 - 90 - 92

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Baile
No sábado, 2, acontece

Baile com a Banda Safira na

Sociedade Amizade. O
evento é uma promoção da 5ª
e 7ª fase do curso de
Comércio Exterior da Unerj.
O baile inicia às 23 horas e os

ingressos podem ser adqui
ridos ao custo de R$ 8 com os

alunos, ou nos postos de
vendas: Mexitel e Jornal O
Correio do Povo. Informações
pelo telefone 3371-1919.

Livro
O Centro de Convivência

da Terceira Idade convida a

todos para o lançamento do
6º livro de receita da Cozinha

Experimental. O evento

acontece no dia 4 de junho,
às 15 horas no pavilhão "B"
do Parque Municipal de
Eventos.

Taxa
A Vigilância Sanitária em

Jaraguá do Sul está encon

i:rando dificuldades na

entrega das Taxas da Vigi
lância, que tem vencimento
até quinta-feira, 31. Grande
parte dos contribuintes
apresenta cadastro incem

pleto e assim não são

localizados. Informações pelo
telefone 3372-8409.

Técnico em robótica
O Cepeg (Centro Poli

técnico Geraldo Werning
haus) abre inscrições para o

curso técnico na área de robó
tica. As matrículas estarão
abertas no período de 11 de
junho a 20 de julho, aten- .

dendo O' objetivo da insti-
.

tuição de oferecer formação
técnico/profissional. O projeto

tem parceria com a empresa
Indusul e está direcionado a

técnicos com formação nas

áreas eletroeletrônica e

mecânica, especialmente a

egressos do Cepeg, com o ob
jetivo de especializar profis
sionais em programação. In
formações podem ser obtidas
pelotelefone (47) 3273-5267.

Congresso da Famesc
CÉSAR JUNKES/OCP

As Associações de Mora-dores da região participaram no

último final de semana do 10º Congresso da Famesc
(Federação das Associações de Moradores do.Estado de Santa
Catarina). Este ano o evento debateu a questão da Reforma
Urbana e elegeu a nova diretoria. Agostinho Zimmermann
(foto) continua como vice-presidente da região Norte.

DIVULGAÇÃO

Defesa Civil faz blitz
A Defesa Civil divulgouos resllitados da blitz realizada

das 8 às 13 horas de sexta-feira, 25, no Portal Jaraguá.
Foram uma autuação da Vigilância Sanitária, por
transporte irregular de mercadorias, mais cinco

notificações da Secretaria de Estado da Fazenda, em razão
de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. A blitz
vistoriou 71 veículos de transportes em geral e de cargas
perigosas. A operação envolveu 30 pessoas e contou

também a parricipação da Polícia Rodoviária Federal, da
Polícia Militar, da Cidasc, do Corpo de Bombeiros, da
Coordenadoria de Trânsito e do Conselho Regional de

-

Química.

Pis e Pasep
Os trabalhadores com

direito ao abono salarial do
PIS/PASEP que ainda não
retiraram o benefício (mais
de um milhão) têm até a

próxima terça-feira para
fazê-lo. Têm direito ao

benefício aqueles que no

ano-base de 2005 recebe
ram, em média, salário
mensal de até dois mínimos,
estavam cadastrados no

programa há cinco anos e

tenham trabalhado pelo
menos 30 dias naquele ano.

Para sacar o dinheiro, é

preciso ir a uma agência da
Caixa Econômica Federal e
apresentar a carteira de
identidade e o número de
inscrição no PIS/PASEP De
julho do ano passado até

. agora, cerca de 10,5 milhões
de trabalhadores já
receberam o abono, de um

total de 11,7 milhões que
têm direito. No caso de
dúvida, basta ligar para
0800-5742222.

POLICIAL

O CORREIO DO POY9l...

Tentativa
No sábado, por volta das

"

21 h30, na Rua Arnoldo
.

I .'-::
Piske, Bairro Três Rios
do Norte, em Jaraguá do
Sul, aconteceu uma

tentativa de homicídio. A
vitima D.A.P., 32, estava
caída em frente a sua

casa, com um ferimento
provocado por arma de
fogo. Segundo relatos,
OJ., 29, tentou mata-Ia.
Há dias eles discutiam
por motivos fúteis e uma

briga culminou na

tentativa. Ele deu três

disparos e um deles
acertou a vizinha no

rosto. O} fugiu e até o

fechamento da edição
não havia sido
encontrado.

Faleceu ás 15:00h do dia
25/05, o senhor August
Muller com idade de 87
anos. O velório foi
realizado na Igreja i :D,
Evangélica de Schroeder e

.

o sepultamento no
; 'i�

cemitério Municipal de 3"<:"1.
Schroeder.

Faleceu ás 12:00h do dia
26/05, o senhor Moacir
Pokrywiecky com idade de :! ;(,�
42 anos. O velório foi

.. (In
realizado na Capela ., 'I'"

Moduária da Vila Lenzi e o
.

: '1
sepultamento no cemitério '.' �,'o
Municipal da Vila Lenzi.

t,'�"

Faleceu ás 15:00 do dia
26/05, o senhor Udo
Milnitz com idade de 80
anos. O velório foi
realizado na"lgreja
Evangélica Cristo Salvador
e o sepultamento no

cemitério Rio da Luz I.

'.,)!)
:::-;'3

• INDICADORES ECONÔMICOS ,�
'. r. !-i
r :�..�

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR ,(EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,941 1,943 .e

PARALELO 1,99 2,09 te'
TURISMO 1,910 2,040 fiL
EURO

:; �J�)

'�I(1 ;I COMPRA VENDA

2,6130 2,6150

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO'
11 BOVESPA 52.119 0,97% ,'j

11 DOW JONES IN. York) 13.507 049%
,j

11 MERVAL (B. Aires) 2:192 0,95%
11 NIKKEI (Tokio) 0,61%'

�

17.587

tjjIIIJtfU'M • CUB maio
_. ,-

,

0,5835% R$ 797,30

,.,
______�� l, � �� _d
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:� BICICROSS: DUAS COMPETiÇÕES SIMULTÂNEAS E_JARAGUAENSES SE DANDO BEM

O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

deixou a equipe jaraguaense
como a maior de Santa Ca-
tarina. A próxima etapa será

nos dias 16 e 17 de junho em

Brusque.
Eis os melhores classifi

cados daAjB: Categoria boys
6 anos - Carlos Kohls em 1º;
boys 7 anos - Eduardo Spre
demann (Decabor/Gatos &
Atos/Etalan/Posto Marcolla)
em 1º, Henrique Vieira em 2º

e Caio Ferreira em 3º; boys 8
anos - Vinicius Silva em

primeiro, boys 9 anos -

Caetano Bellato em segundo;
boys 11 anos - Leonardo

Spredemann (Decabor/Gatos
& Atos/Etalan/Posto Mar

colla) em primeiro; boys 12

anos - Lucas Anacleto em

segundo; boys 13 anos -

Mateus da Silva, em terceiro;
boys 14 anos - Bruno Klug em
primeiro e Roger Silveira em

segundo.
Boys.15 anos - Guilherme

Getelina (Real Vidros/Sol
Paraglíders/MarkolfBikes) em
primeiro; boys 16 anos - Jaison
Soares em terceiro; expert 17/
24 anos - Julio Soares em

primeiro; elite master 30 anos

- Maiko Demarchi em

Valdir Spredemann em

primeiro e Cruiser40/44 anos

e Nelso da Silva em primeiro.
BRUSQUE - No sábado,

em Brusque, aconteceu a 3ª

etapa do Estadual promovido
pela Federação Catarinense
de Bicicross. A Equipe [ara
guaense de Bicicross lidera na

categoria por equipe com 900

pontos, contra 826 de Brusque
e 678 deGuabiruba. Foramno-

terceiro; feminino 9/10 anos -

Jenifer Demarchi em pri
meiro, Jéssica Demarchi em

segundo e Maria -Isabelly
Borges em terceiro; cruiser 15/
16 anos - João Vitor Parucker
em segundo e Pedro Ramos
em terceiro; cruiser 25/29
anos - Claudio Bertoldi em

ve títulos na etapa - Carlos
Kohls (boys 6 anos), CarlosMi
guel (boys 12 anos), Guilher
me Bourscheidt (boys 14

anos), Leandro Miranda (boys
15 anos e cruizer 15/16),
Eduardo Reinert (cruiser
júnior), Nei Bourscheidt

. (cruizer 45+ ) e Julia Eleotério
(feminino 6 anos).primeiro, Cruiser 35/39 anos-

I

Josiel quer manter
boa fase no Paraná

www.paranaclube.com.br

Ü atacante Josiel, do Pa

ran�, tem dois motivos para
comemorar neste início de

Campeonato Brasileiro. Além
de estar no único time com

100% de aproveitamento,
também é o artilheiro isolado

!ii>� , .

" da�:&onlpétição, com cinco

gols.: ,,�'Situação melhor é im
Pos�ível, ainda mais conci

liango as duas coisas, mas

precisamos de tranqüilidade
porque é só o início. Temos

d��anter a regularidade pa-
p..�""I;', .

rall.o final brigarmos pot uma
Vaga na Libertadores e até

e1Iho pelo título", afirmou. Josiel é o artilheiro isolado

BRASILEIRÃh SÉRIE A
• IJ,� if:, "

i
. Resultados

América-RN Ox1 Figueirense AtléticQ-PR Ox1 Santos Flamengo 2x2 Botafogo
Corinthians OxO Atlético-MG Cruzeiro 3x4 Paraná

Fluminense 3xO Internacional Goiás 3x1 Juventude

Col. Times E O GP GC SG
1° Paraná 3 O O 9 4 5

2° Corinthians 2 O 4 O 4

3° Palmeiras 7 2 O 6 3 3
Vasco 7 2 1 O 6 3 3

5° Botatopo 7 2 1 O 7 5 2
6° Atlético-PR 6 2 O 8 5 3

7° Grêmio 6 3 2 O 3 3 O

8° Fluminense 4 3 5 4

9° São Paulo 4 3 ' 1 2 1
10° Flamengo 4 3 7 7 O

11° Náutico 4 3 1 4 4 O

12° Atlético-MG 4 3 1 1 1 3 3 O

13° Sport 3 3 1 O 2 5 5 O
14° América-RN 3 3 O 2 3 4 -1

15° Goiás 3 3 O 2 4 6 -2

16° Figueirense 3 3 O 2 5 8 -3

17° Santos 3 3 O 2 4 7 -3

18° Cruzeiro 1 3 O 1 2 5 9 -4

19° Juventude O 3 O O 3 2 6 -4

20° Internacional O 3 O O 3 3 8 -5

1.
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• LINHA DE FUNDO.· -.
.

.

:
Julimar Pivatto

Feminino e Sênior
Duas nôvidades em competições promovidas pela Liga Jaraguaense .

de Futebol Amador. Uma delas é o feminino, que começa dia 10,
com quatro equipes participantes - Olímpia (que jogará no Botafogo),
Barcelona (Vira Rau), Barrabaxo (João Pessoa) e Guarani (Rio da

Luz). Todos se enfrentam em turno e returno para definir as posições
para a semifinal onde o primeiro enfrentará o quarto e o segundo o

terceiro. A outra é a competição entre escolinhas, que terá oito

participantes - O Pequeno e a Bola, Vila Rau, Craques do Futuro�
Nova Geração, CT Falcão 12, Flamengo, Guaramirim e Cadas.Iodos
se enfrentam entre si e os quatro melhores se classlãcam para a

semifinal.
'

Definidos as últimas
vagas do Varzeano

Taça Pomerode
o Vitória perdeu a

liderança da Taça
Pomerode ao ser

derrotado, em casa, por
3x1 para o Água Verde de
Pomerode, que assumiu a

ponta com 15 pontos, um
a mais que os

jaraguaenses. O Flamengo
perdeu fora de casa para o

Caramuru por 1 xO. Nos

aspirantes - Vitória 6xO'

Água Verde; de Pomerode
e Caramuru 2x2 Flamengo.

rfft
.5PORi tENiER

JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL

Rua Reinoldo Rau, 340 sala 4 - Centro

I. Fone: 3055-2656

.J EquIpe da Associação Jaraguaense de Bikers foi a que mais teve participantes na etapa deste fim-de-semana no Parque Malwee

Parque Malwee lotado para
tapa estadual de bicicross
i

Eqiliipe da casa contou
� co� 42 pilotos, sendo

qu� 23 terminaram

eire " três primeiros

L JA�A��Apo SUL
•
.,. ".,.�� ,

! ' "-",,"

berca de 140 pilotos' de
todb o Estado participaram,
no �omingo no Parque Mal
we�, da 2ª Etapa do Campeo
naJo Catarinense de Bici-

I

cross, promovido pela Fede-
1::" aç�o Catarinense de Ciclis

mofAAJB (Associação Jara
guáense

.

de Bikers); res
po�sável pelo evento, par

ticfou com 42 atletas, sendo
que 23 deles terminaram

enir,e os três primeiros. O

número de competidores

JARAGUÁ DO SUL

A rodada do fim-de-se
mana doCampeonato Varzea
no definiu os últimos sete

classificados. Foram33 gols em
oito jogos, média de 4,12 por

partida. A surpresa ficou com
a eliminação dos atuais cam

peão e vice, Amizade/Rozzaco/
Soletex e Gesso Jaraguá. As
chaves da segunda fase já es

tão definidas e -os jogos serão

divulgadas na primeira sema

na.

No Grupo G, se juntaram
ao Atlético o Botafogo, que
venceu o Amizade/Rozzaco/

PC X Ferretti
Dois dos maiores técnicos,
de futsal do Brasil se
enfrentarão já na primeira

.

fase dos Jogos Pan
Americanos. PC de Oliveira
comandará a seleção
canarinho e Fernando
Ferretti o Paraguai. Eles
estão no Grupo A ao lado de
Cuba e Guatemala. No outro

grupo estão Estados
Unidos, Argentina, Costa
Rica e Equador.

Natação
o atleta Lucas Watanabe

(Academia Impulso) ,
conquistou medalha de ,I
ouro �a 2a Etapa do Círculto.

.. ,� c' ,"'1
Catannense Hammer Head· . -

f
"

de Natação. Ele fOi? melhor- .' -

" i::;na prova dos 50m livre, :: �Í'
'

co� o tempo de 27seg01. !'- , iAlem desta medalha, " , 1

.
Watanabe ficou com a prata

'. ,

nos 50m peito e em quarto
nos 100m costas.

. �'f �

'r ���

Soletex por 3x2, a Galva

nização Batisti, que bateu o
Gesso Jaraguá por 2x1, e o

EstradaNova, que ficouno Ix1· �
com o Jogo Bonito. No H, a

Kiferro, com a vitória por 2x1 :J
no Barrabaxo/Tranze o Pé, e o

c.

Galácticos, como 2xl em cima
��

do Operário, se juntaram ao

Supermercado Brandenburg e or

rr
ao Bazar do Rau. Por fim, no
Grupo I, junto com Amaury ;'1

T

Motos, ficaram Barrabaxo/ '

Tranze o Pé, Garibaldi, que'
goleou o Água Verde/Consis
tem por 7xO, e o Serysyl, que
venceu aNostra Incorporadcra
por3x2. ':"

.

CÉSAR jtNKESIOCP
. 1
l

Serysyl (branco) venceu e garantiu vaga no Grupo I da segunda fase

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA, 29 de maio de 2007

WERNER RICARDO VOIGT: SIMPLICIDADE, LEALDADE E COMPETÊNCIA

O.mérito de uma vida
A última sexta-feira,

dia 25 de maio, foi umà
data especial na vida
do eletricista, clarine
tista, radiotelegrafista,
motociclista e empre
sário Werner Ricardo
Voigt, o "W" da WEG.
Ele recebeu, sob aplau
sos e lágrimas de felici
dade, a Comenda do
Mérito Industrial da
CNI - Confederação
Nacional da Indústria,
a mais importante ho

menagem do segmento
no País. A data foi

especial, mas outras

também marcaram a

trajetória deste homem
de fibra e profissional
obstinado em conhecer
sempre mais do seu

ofício, que abraçou por

paixão por toda a vida.
Nascido no dia 8 de
setembro de 1930, des
cendente de imigrantes
alemães vindos da re �

gião de Düsseldorf,
Werner Ricardo Voigt
sempre teve a eletri-

Werner Ricardo Voigt acompanhado de sua esposa Wally Voigt

cidade como uma preo
cupação contínua na

cabeça.
Morador da cidade

de Schroeder, ao iniciar
os estudos precisou mu
dar da. casa do pai, Ri
cardo Voigt, que ficava
mais no interior do

município, para a casa

do avô materno, Léo
Schulz, um marceneiro
e professor, que possuía
uma biblioteca com

inúmeros livros e revis-

tas técnicas da Alema
nha, onde o assunto

principal sempre era

eletricidade e eletrô
nica. "Este livros me

introduziram ao mun

do da eletricidade que,
até hoje, mudou muito

'pouco, pois a base é a

mesma", declara Wer�
ner, ressaltando que
havia dois livros em

especial que ele acabou
ganhando do avô. Seu
interesse pelo ofício de

eletricista fez com que

Voigt procurasse novos

horizontes profissionais.
Em 1945, aos 15 anos,

meio a contragosto do .

pai, que queria o filho
auxiliando na pequena
serraria da família, Wer�
ner se mudou para [oin
ville onde estudava no

SENAI e trabalhava na
oficina de Werner
Strohmeyer, localizada
na rua Otto Bohem,
centro da cidade'.

Nasce um empreendedor
"Eu queria ter o meu negó

cio, mas sabia que Joinville já
tinha um número muito

grande de profissionais e

oficinas'. Então decidi me
mudar para [araguá do Sul,
em 195'3, me instalando em

um prédio no centro da
cidade", lembra Werner, O

prédio, que não existe mais,
ficava na rua Marechal
Floriano Peixoto, 43, ao lado
da atual joalheria e ótica

Seifert, onde hoje existe um

estacionamento, Naquele
local, Werner conquistou
[araguá do Sul. Sua especia
lidade era o conserto de
dínamos, geradores, motores e

aparelhos elétricos em geral.
"Lembro que o primeiro

cliente da oficina foi a

fábrica de calçados Gosch",
. diz, oficina evoluiu, sempre
prestando serviços gerais,
desde equipamentos domés
ticos, até em residências e

fazendas, no interior do

município, Além disto,
Werner era o assistente quase
exclusivo'para amanutenção
de cerca de duas dezenas de
veículos motorizados que
então circulavam ern Jaraguá
e região, Montava rádios e

radiolas, fabricava e instalava
geradores, realizava bobina
gens., orientava a instalação
de rodas d'água, enfim, a

oficina de Werner atendia a

praticamente todas as neces

"idades na área.

MUDANÇAS.- Foram

quase oito anos demuito tra
balho e crescimento, até que
em 1961, aconteceram gran
des mudanças, "Eu já estava

fabricando pequenos gerado
res sob encomenda e meu

amigo Pedro Domini (que
anos depois seria o fundador
da Marisol) observou que eu

não gostava da parte búro
crática e por isso as coisas não
cresciam como deveria, Foi aí
que ele me apresentou o

Eggon João da Silva,' um hábil
administrador", ressaltaWer
ner. Foram muitas conversas
e indagações de ambas a

partes até decidirem que
iriam se associar para fabricar

produtos elétricos em série.

"Mas, ainda assim, faltava

alguém que fizesse as ferra
mentas, UlP. ferramenteiro.
Eggon disse que conhecia um
em [oinville , que talvez,
pudesse nos ajudar. Fomos
falar com este rapaz, Geraldo
Werninghaus, que trabalha
va na oficina do pai, mas

queria mais liberdade para
atuar", lembra. Geraldo acei
tou o desafio e veio para Jara
guá do Sul onde, em setem

bro do mesmo ano, nasceu a

Eletromotores Jaraguá, atual
WEG. No final de 1961,
aconteceu o casamento de
Werner com Wally. Ele foi o
último dos três sócios a se

casar. "Queria que tudo esti
vesse certo na empresa pri
meiro, para depois assumir este
grande compromisso", ensina.

• QU M •

•

O CORREIO DO PO

o sucesso nacional
se eles pudessem fazer moto
elétricos tão bons quanto
alemães, tendo a tecnologia
disposição, ele conseguiria
linhas de financiamento. "Fi
mos mais 15 dias na Alema I

avaliando e encomendara
pro-jetos e máquinas. Ao reta
narmos ao Brasil, Eggon con

seguiu junto ao Banco do Brai
o dinheiro necessário para
investimento através do prD
grama Aliança para o Progr�
so", dizWerner.

Um quarto sócio

empresa, um qualificado
competente colaborador q
tinha 4% daWEG na époc
ficou assustado com o ta

manho do negócio e não qu
assumir a empreitada, abrin
do mão da sociedade. '''Ho)
as ações dele valeriam mi

lhões", destaca Voigt. Estai
a grande virada daWEG, qu

passou a fabricar e colocar TI

mercado nacional, com exclu
sividade, os primeiros motor

padrão e fechados. "Antes �
havia motor aberto e as pe
de ummodelo não serviam
outro. Nossa iniciativa co

quistou o mercado nacion

rapidamente e o cresciment
foi uma conseqüência", avai
Werner.

O início da empresa foi com
a fabricação de motores elé-

, tricos. "Naquela época o

pessoal ainda puxava a água do
poço com manivela e nós

introduzimos a eletricidade
nesta área, facilitando a vida
das pessoas. Além disso, con
seguimos baratear o produto",
diz Werner. Os anos seguintes
foram de. crescimento e

conquista de mercado até que,
em 1969, os sócios estavam

diante de um mercado estag
nado para o produto que faziam
e precisavam inovar. "Haviam
no Brasil, várias empresas de
motores elétricos, todas com

tecnologia importada. Nós
achávamos que talvez nós.
também tínhamos que usar

tecnologia de fora. Então fomos
os três para a Alemanha,
procurar um parceiro que
pudesse colocar esta tecnologia
a nossa disposição. Depois de
15 dias, visitando diversas
empresas de motores por dia,
observamos que era possível
fazer o mesmo produto no

Brasil, se tivéssemos acesso aos

mesmos projetos e máquinas
que haviam por lá", relembra
Werner. Após esta consta

tação, Eggon desafiou Werner
e Geraldo no sentido de que

Dificuldades
,
"Quando Gl:lraldo e Eggon tçrarn buscar umas prensas, em
JOinville, para iniciarmos a empresa, aconteceu de tudo.
Chovia muito no retorno e ao passar pelo Brüderthal, uma

.

'

das ináquinàs caiu do caminhãô e só não ficOu lá no meio
da chuva e lama, porque um morador conseguiu avisar.

.,. ,Alénlictisso, () càminMo enguiçotl.

Descontração .'

"Quando ch�guei a Jaraguá do Sul comecei a fazer parte
de um cõnjunto mustcal,tocando clarineta. Fur um dos
fundadores da Scar. Lembro que eu e o Pedro Donini
tamps cOl'lvibJadós'para tocar no Gran-Circa Americano e

eles gostaram tanto que fomos convidados para a turnê.
;Eu tinba tr��\funciGJl!lâ.riQS na ofiCiQa,. não podiaJr; mas-o
Pedro aceitou e voltou para Jaraguá oito meses depois"

,"Cada um d9s.sócios eraprofundbconheoedor do seu
ofício. Éramos profissionais. Além disso, sempre tivemos a

lealdade e a honestidade como princípios"

�' ,

Sempre' f.ui de fazer as coisas. Sou um
otimista. Quero morrer sem inimigQs"

Werner Ricardo Voigt
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no •. ra,va ert

par . ra eger,

Ch'IOP a hOrl! V.lo o frio e com

ele a oportunld.de de um. adotar
um visual cheio de charme. Os
aCfss6rios de inverno estio com
tudol ,charp.s, cach.eOls,
lorros, toucas. botas... dtlmos
para'prat'ler contr, o frio e
deixar yoe' com um guarda-

· roupas sup,r personalizado.
Confira!

. Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

confira em nossa versão cn.Ilne as coberturas completas dos eventos

Destaque para Tayse Schmítz em recente evento no Kantan Sushi Lounge

)

COMPLICANDO
O" Projeto de Lei' (PL) 7703/2006, aprovado por unanimidade
pelo Senado no final do ano passado, pode causar dor de
cabeça para os amante da tatuagem e do piercing caso seja

·

aprovado em todas as instâncias ne.cessárias. A chamada Lei
do Ato Médico determina, entre outras coisas, que somente
médicos poderão fazer procedimentos invasivos na pele,
usando produtos químicos ou atingindo o tecido subcutâneo.
Ainda não há previsão de quando o PL será votado pela
Câmara.

PRADA PHONE BY LG NO BRASIL
A VIVO está trazendo em junho para o Brasil o aparelho
Prada Phone by LG, que foi lançado na Europa em fevereiro
como um concorrente para o famoso IPhone da Apple. O
celular tem tela sensível a toque com 3 polegadas, câmera. de
2 megapixels e toca músicas e filmes em diversos formatos.
Os interessados no aparelho terão que desembolsar cerca de
2 mil reais para ter a peça.

-

A MÚSICA DO MUNDO AGUARDA
· Lançamento oficial do F.EMUSC 2008 na sexta passada já
deu a nova': a música erudita vai invadir Jaraguá a partir de 20
de janeiro do próximo ano, indo o evento até02 defevereiro.

CIOADE WIRELESS
A cidade de Filadélfia nos EUA concluiu os testes para seu

projeto de internet sem fio, o Wireless Philadelphia,
preparando o terreno para a maior redeWi-Fi de uma cidade
em todo o mundo, que também garantirá conexão às classes
de menor poder aquisitivo. Estima-se que o valor de acesso

seja de US$. 21,95 por mês. O acesso será gratuitq em

parques e em outros espaços abertos, assim como também
para aqueles que participam de programas comunitários.

GRIND HOUSE EM JULHO
Grind House, novo filme de Quentin Tarantino (Kill Bill) e
Robert Rodriguez (Sin City), serámesmo dividido em

dois para o lançamento no Brasil. Planeta Terror, o
longa de Rodriguez, acaba de ganhar data de
lançamento no Brasil. Segundo a Europa Filmes o

divertidíssimo filme de zumbi radioativo do diretor
estréia em 6 de julho. Já A Prova de Morte, o longa de
Tarantino, que muita gente achava que viria primeiro,
chega mais tarde. O filme demaruaco e perseguição
motorizada terá lançamento entre setembro e outubro.

.

Vale o acesso: nosso amígo Alexandre Meldau agora está em

formato blog, exíbíndo as últimas de seu lápis afiado. No endereço
.

www.malgau.bIQgspot.com pode-se conferir o fino trabalho.
Ilustrando a nota, uma releitura pelo artista do clássico "Cachorros
Jogando Cartas".

I

.r
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I
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I
QUOTA: CADA ESTADO PARTICIPARÁ COM UM MUNiCíPIO

Santa 'Catarina no

Mundial de 2014
Estado entrega
amanhá o Caderno
de Encargo para
que seja selecionado

FLORIANÓPOLIS

Governo de Santa Catari
na entregará amanhã, na

CBF (Confederação Brasilei
ra de Futebol), o Caderno de

Encargo para que o Estado
seja um dos 12 estados sele
cionados para sediar o Mun
dial de 2014. Esportis tas, pre
sidentes de clubes, dirigentes
esportivos, secretários de
Estado e lideranças políticas,
entregam o Caderno de En

cargo que tem selecionado o

estádio Orlando Scarpelli pa
ra a sede dos jogos.

Cada Estado participará do
campeonato com um muni

cípio, este, por sua vez, com

um único estádio. O campo
do Figueirense, afirma o se'

cretário de Estado do Turismo,
Cultura-e Esporte, Gilrnar

DIVULGAÇÃO

Orlando Scarpelli é cogitado por permitir a adequação para um novo estádio

Knaesel, é indicado por estar
em fase mais avançada para
a construção de um novo es

tádio, segundo os rigorosos
requisitos estabelecidos pela
FIFA. Knaesel está bastante
otimista e reafirma o favori- .

tismo de SantaCatarina dian
te da qualificação da rede
hoteleira, das instalações
culturais, da segurança públi
ca, das atrações turísticas e

da tradição esportiva.
No questionário que será

entregue à CBF, discutem-se
as condições naturais e mete

orológicas, a infra-estrutura
de transporte, os serviços
médicos, a segurança pública,
a tradição esportiva do muni
cípio, a situação do estádio

proposto, o número de univer
sidades e instituições de
ensino, o número de hotéis,
hospitais, as instalações cultu
rais, as atrações turísticas,
entre outras informações.
(SECOM/SC)

•

O CORREIO DO POVO

projeto que; já está em

andamento na Alemanha,
visando atrair aposentados
que queiram investir em

imóveis ou ainda fixar resi

dência em Santa Catarina.
Técnicos da embaixada

brasileira na França acham

que o próximo ano é ideal

para se "vender" Santa
Catarina aos franceses, já que
haverá uma concentração de

grandes eventos para divulgar
o Brasil na França. "Eles já
estão conhecendo e inves

tindo no Nordeste e no rio de
Janeiro, primeiro em Búzios e

agora em Paraty. Porque não

investir, montar pousadas,

lHS planeja fazer negócios com a FrançâvA�

Painel Gestores de Sucesso

PARIS

A embaixadora do Brasil
na França, Vera Pedrosa,
acertou com o governador
Luiz Henrique a realização de
um encontro em Paris, em

2008, com agentes de turismo
e investidores potenciais no

setor hoteleiro ou gastro
nômicos franceses que

queiram fazer negócios em

Santa Catarina. Na reunião

com a embaixadora, o último
compromisso oficial de sua

visita de quatro dias a Paris,
Luiz Henrique destacou que
também pode ser tentado, na
França,�levar adiante o

restaurantes, levar rutiS:�qque se mteressam por esportes
radicais a Santa Catarina,
com todo esse

potencial?·'l�emendou a embaixadora. 1
-

O governador foi cate-
górico ao afirmar que está
convencido que Saclmf1Sê
Catarina também será "d�Sfll
coberta" pelos franceses, co�

,.

já está acontecendo C�l)l, j'outros países da Europa, comoVE
os alemães e portugueses.
"Temos tudo o que eles bufeAAi
cam. precisamos agora é tor
nar o estado cada vez mais)
conhecido na EurOpai2�51�
comentou Luiz Henrique..j5fll
(SECOM/SC) I' )c50

\ bev
.

Vera Pedrosa (esq.), embaixadora do Brasil na França, acertou a realização de um encontro no setorturístico ,d :lO

James Hunter Palestrante Internacional Miguel Abuhab
Fundador da DATASUL SA

Lírio Parisotto
Presidente da VIDEOLAR

Fernando M. de Mattos

Tema: Criatividade e Inovação
Presidente do COSTÃO DO SANTINHO

Entrevistador George Vidor

Ulisses Tapajós

Editor do Jornal O GLOBO
e Comentarista do GLOBONEWS

Painel Economia & Negócios
» � � w "

Vinod Thomas Palestrante Internacional

r;c[!:;q
,um�

''3ÜD£
noT

o BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL

-

Diretor-Gerallndependente de Avaliação de Operações do
BANCO MUNDIAL

Palestra: O Brasil Visto por Dentro

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

Ernesto 'Heinzelmann Mediador

Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China - CEBC
e Presidente da WHIRLPOOL SA - Unidade EMBRACO

4
"�\
_I

,ú·ajb

oel!

Vagas limitadas Inscreva-sejá! (47) 3454-0100
. [fjPresidente da MASA da Amazônia

Tema: Gestão de Pessoas - Inovação e Empreendedorismo

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

Nelson Sirotsky
Diretor-Presidente do Grupo RBS

Palestra: Gestão de uma Empresa Familiar

Alexandre Hohagen
PreSidente da GOOGLE Brasil

Go'ogl�'
George Andrew Brough
Diretor de Desenvolvimento Organizacional da CALJPER
Palestra: Por dentro do líder. Existe um perfil ideal?

/:;

Os organizadores do Congresso reservam-se o direito de alterar o quadro de palestrantes em caso de impedimentos por quaisquer motivos.

ri tl¥&
Patrocinio Apoio Apoio Oficial Promoção Organização Realização e

da Feira Organização
't '<t

FCJ'=. If... I-�
� � LBRPARA SER � FUNTURISMO � � , I ;'�; $".."'. GAZETA MERCANTIL '.S!�

Bradesco BrasilTelecom Casa�I?!� -----"'-

CeleSR MESSE
��, DATASUL LlD£R. .......... _._ .

"" ':!Y·..i.!1. SolfJÇÓlls"''''"'''''
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lê �enador foi à tribuna
� arac�de defender das
cu'S'ãções de receber

;r 'Iavdfes'· pessoais,

Off'

U �RASíLlA

0: presidente do Con

l! ires,SCf, senador Renan Ca

[lllhei�s (PMDB/AL), pediu
)� aesculpas à família, pelas
1" "su�Glstas difamações, calú-

.

iii nia�� que a mídia criou. Para

Ih ele, tã;;iimprensa que constrói

81 tarrfbêm tem o poder de

lE acabar com a vida de pessoas.
� E p<i),r expor fatos íntimos em

) �úbnco. "Perdão por tal inva-
. ao�a minha vida privada,
,o aaq�lo. que é mais sagrado na
jy vid�de um homem", disse.

t��undo Calheiros, o

i� pag�ihento dos aluguéis de
ni im:fp�'is e da pensão ali

m me�íéia à filha de três anos

J1 foi ��alizado com recursos

Iq pró�hos, devidamente pro
:v vad�s�o�itÍleió da déclaração
In de Imposto de Renda: "Tudo
fi na minha vida é registrado
:n mi�Íiciosamente", disse,
iJ cita�do números de cheques,{'co, . ,

II contn�nsados. e uma série de
li inv3timentos que utilizou
; ar�i1rcar com as despesas
" es�e a gravidez.

.

.

$;übre as denúncias de que
IJ receberia "propina" da
J COij.frtrutora Mendes Júnior,
I afirl�u que o pagamento .da
q pensão era feito pelo repre
Ie sentante da empresa "por ser
I amigo da mãe da menina".
" "Todos os recursos são meus,

PANORAMA O COR�EIO DO POVO ,�S
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

SENADO

Calheiros negou que tenha recebido qualquer tipo de favorecimento

próprios, para os quais eu

tenho condições", garantiu.
Para Renan, é triste para

a política ter o presidente do
Senado explicando sua vida

pessoal, como a pensão ali
mentícia. "Regredimos alguns
anos. Só quero dar um fim a

este doloroso episódio de
minha vida pessoal. Reitero

Renan Calheiros vai à tribuna
rebater acusações feitas pela
Revista Veja

Senador pede desculpas à família

pelas supostas difamações

Presldente do Senado fala em

retrocesso político e critica parte
da imprensa

que todos os documentos
atestando meus ganhos
pessoais estão à disposição de
todos. Este é um falso es

cândalo que a nação estar

recida acompanha", discur
sou.

I
•

Reportagem da Revista

Veja coloca sob- suspeita a

relação do senador com o

funcionário da Mendes Júnior
Cláudio Gontijo. Diz que

Gontijo pagaria parte das

despesas pessoais Renan. Em
nota, o senador afirmou que
nunca recebeu recurso ilícito
ou clandestino de qualquer
empresa ou empresário; que
jamais teve qualquer despesa
ou gasto pessoal ou dos
familiares custeado por
terceiros. (Com informações
do IBonline)

� �V�HA: REVISTA DIZ QUE CALHEIHOS TINHA DESPESAS PAGAS POR EMPRESA
• PELO

I�sidente do Senado fala
,I,[

.

A

�em 'falso escandalo �

Lula pede.< para que
aguardem a apuraçãe
BRASíliA um apartamento em Brasília.

para Renan, no valor de R$
O presidente Lula, (P1) 4,5 mil, assim como teria

diss� que b pre§idente do pago R$ 12 mil mensais de

Senado, Renan Calheiros, pensão a uma filha elo
não

m

ve ser consíderàdo senador. Segundo a Veja,
':a�é �fconelusão das Cláudio Gontíjo também

i igag6e� sobre seu teria' colocado à disposição
Possível envolvimento com do presidente do Senado um
um furrcionáríe da em- flat em um hotel de Brasília,
pr,�i:teira Mendes Júnior. além de ajudar nas cam

Reportagem da Revista Veja panhas do senador e de seus
destâ semana, afirma que familiares. ''A reportagem o

Cláudio Gontijo"empregaclo colocou- sob suspeita. Isso
da construtora Mendes não quer dizer que o senador
JÚnior, teria pago, até-março Renan seja culpado ou

do,ano passado o aluguel de tenha qualquer culpa".

r
'

.

:

POUPANÇA

Termina dia 31

correção '

Termina .nesta quinta
feira, 31, o prazo para as

pessoas que tinham caderneta
de poupança antes da 2ª

quinzena de junho de 1987
entrarem na Justiça pedindo
a correção do saldo com base
no Plano. Bresser, que
modificou o indexador da

poupança. Em 31 de'maio, o
plano completa 20 anos,

tempo máximo aceito pela
Justiça para ações de
ressarcimento .. Para entrar

corn ação judicial é preciso
juntar toda a documentação
bancária, com extratos e

saldos, incluindo o valor total
da conta.

��-� --,.

MUNDO �,

'

o presidente da Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel
Granier, afirmou que a sua emissora ainda voltará a funcionar
na Venezuela. A afirmação foi feita pouco antes da RCTV sair do
ar à Oh59 de Brasília (23h59 na Venezuela) por não ter a

concessão de freqüência estatal renovada pelo governo de Hugo
Chávez. _

"Na Venezuela, a democracia e a RCTV retornarão", afirmou
Granier. "O governo vence, mas não convence. Ele perde mais
do que acha que ganha. Ele perde respeito internacional",
completou ele.

Como estava previsto, o canal mais 'antigo da televisão na

Venezuela saiu do ar após 53 anos de exibição no canal 2,
acusada pelo presidente Hugo Chávez de prejudicar o socialismo
do século XXI. Assim que a: RCTV saiu do ar, começou a

transmissão da TVes, emissora financiada pelo governo.
Protestos a favor da RCTV prosseguiram durante toda a

madrugada em vários bairros de Caracas.
.

Chávez consdera a decisão de extinguir o sinal da emissora
o fim de uma ditadura na mídia, enquanto que o proprietário do
canal a entende como o início do totalitarismo na Venezuela.

Presidente de
TV fechada
diz que o

canal vai voltar
é!3
ns

sb

Jp

Nova emissora,
do governo,
ocupou o canal 2.
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EXPLOSÃO NO IRAOUE
Pelo menos 24 pessoas morreram e 68 ficaram feridas, ontem,
quando um caminhão-bomba explodiu perto da maior mesquita
sunita de Bagdá. Aexplosão deixou pelo menos 10 carros

pegando fogo na movimentada área comercial de Slnak,

MINISTRO DO JAPÃO
O ministro da Agricultura, Florestas e Pesca japonês, Toshikatsu
Matsuoka, morreu ontem após se enforcar, em Tóquio. Imerso
em um escândalo por suposto uso indevido de dinheiro público,
o ministro chegou a ser levado ao hospital com vida:

OFERTA DE TRABALHO
O ex-chefe do governo italiano Silvio Berlusconf ofereceu
trabalho ao primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, para
quando este deixar o governo. Berlusconi convidou Blair para.
ser reitor da Universidade Internacional, em Florença.

.

ONU prevê mais quatro anos no Haiti
AsNações Unidas estimam que a missão de paz no Haiti deverá
.se estender por mais quatro anos: Segundo o vice-representante
do secretário-geral da ONU no Haiti, o brasileiro Luís Carlos da
Costa, esse tempo mínimo vem sendo planejado em função das
experiências anteriores da ONU em missões, onde se avalia que
a retirada prematura do apoio estrangeiro levou a nova

desestabilização do país.
.

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DO POÇO GRANDE
Edital de Convocacao

.

lAtendendo ao disposto no Estatuto da Comunidade Evangélica luterana do Poco Grande,convocamos todos seus

membros,em especial aos senhores Rildo Dressel e Oscar de Souza para Assembléia Geral extraordinária que será
realizada no dia 01/06/07 na residencia do Senhor Norberto Siedschlag situada na estrada Poco Grande -

GuaramirimlSC,para em ]0 Convocacao unica ás 9"00 horas com qualquer número de presentes.
ORDEM DO DIA

.

.. Paralisacao das obras de reforma da Igreja da Comunidade evangélica
Luterana do poco Grande."

Guaramirim.Zâ de maio de 2007.

DAGOBERTO EICHLOZ-Presidente
JOSÉ ALTAIR VENTURI-Secretário

P�omoção 53 e 73 fase de Comércio Exterior da Unerl
S.D.R. Amizade d

Ponto dp Vpndas:
Mexitel e. Jornal O Correio do Povo

, '

Off!'t ..... " ••••

S�b�do: 02 de junho
.'
.. ��f\ CJ('i��··

.

InicIo: 23:00 horas
�. ":éJO

Ingll'sso al!tecipado R$ 8,00 com os alun��;,�'
ApOiO,

O CORREIO DO POVO
rwn.:.:�d.uufb.E9l9

"
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i Carolina Carlesso Vieira

í� completou idade nova no último dia

Ê: 27 e recebe a homenagem de toda

i� família. Parabéns!

gr
.".

10�

Por Franclene Fagundes
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

No dia 25,. Fernando e Nivia K. Voigt
comemoraram 11 anos de

união. Felicidades!

A Comissão Organizadora do Encontro de Músicos da
£ .Cultra Alemã, homenageia o casal Arcysio e Laura
)(

Plebani Tomazelli pela passagem das Bodas de Ouro,
comemorado no dia 25. Felicidades!

[)

Homenagem para o

expedicionário João Rudolfo

Of'
Hauck no dia 05 na Praça dos
Ex-combatentes em Corupáe

iIlJ

lie

Joari Borssati completa idade nova hoje.
Felicidades da namorada Lu e dos

familiares

Completou 14 anos no dia 28,
Graziela Fiamoncini. Feliz
aniversário é o que deseja os pais,
João e Rubia e a irmã Gabriela

Parabéns a Jordana Beatrice
Schaffer que completou idade
nova no dia 23. Quem deseja
com carinho é a orna e o opa
Schaffer

"li.:-'It
�

Completou 17 anos no dia 26, JanfJeSi if
Laube. Parabéns dos tios Maira e Jea�l e 01 '

afilhada Máfuuelll
,�

Troca idade no dia 2/6, Emanuella uma:
Felicidades é o que deseja o pai Fernando

(E) Patricia Gabriela Hinterholz,Coordenadora de

Comunicação e Marketing da Prefeitura, Sergio Ferreira
da Heat Promoções e Eventos de Jolnvllie, Natália Lúcia
Petry, diretora da Fundação Cultural de Jaraguá, Jean
Carlo Leutprecht, presidente da Fundaçãô Municipal de
Esportes e esposa, comemorando o sucesso da Arena
Jaraguá inaugurada no último dia 5

Os rotarianos de Corupá homenageando suas esposas pelo
dia das Mães com um jantar, na última sexta-feira dia 11, no
Hotel e Restaurante Vale das Pedras

Evento "Prefeitura nos Bairros", e a entrega de
obras onde inaugurou-se uma nova

área na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Antonio Estanislau Ayroso,
no Jaraqua' 99

espeto, completa hoje
idade nova, hoje.

Parabéns da cunhada
lu e toda família

No mês de maio o Bobs completou 2 anos de
atividades em Jaraguá do Sul. Parabéns!

Aniversaria hoje, Elzira B'rey
Horst, na foto com a netinha

,

Vanessa. Parabéns dos f�lhoS,
genros e netos

'j

PARABÉNS �.
e

f

Aniversariou no úlUmo
.

�

dia 25 Reanto Anklan.
Felicidade$.

:\
____________�t.'� �. �__�_
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'. 'D'
ana de uma voz

inconfundível

(aquela que vez

cesso com as músicas ''Ai
'"ai�': e "N&o me deixe só"),
,iÍlato-gr,ossense Vanessa
"a: Mata se prepara para

�rc;orrer o Brasillançando
(Ç). terceiro álbum da carreira.

"Sim" afirma a

I personalidade da cantora

�
em diversos aspectos;
.respira liberdade, é coerente

.

a diversidade e consistente

borosamente pop.
Moderno, vigoroso nos

rranjos e no equilíbrio de
êneros e temas - samba'
rejeiro, disco music corn:

ySO roqueiro, reggae,
arirnbó com dancehall,
anções amorosas, .protesto

I �"ecológico e até bolero -,
!� "S' ", Ih
ri .oun e seu, me ar
Glint .

i�esultado em termos de

êOr.�rodtição. Assinala a

evolução como compositora
e, em certas inflexões,
também camp cantora.

Vanessa fez um álbum
inteiro de canções inéditas e

S!f)(todas de a autoria própria"
,'0

'quatro delas com bons

ifiOrparceiros. O destaque fica

n,�' ';por conta de "Boa
"1\S,S 'G d L k"

'

orte/ 00 uc ,com o

"M.
americano Ben Harper, e a

c,lit .

'

e sons
Novo cd de Vanessa da Mata chega às
lojas com pitadas de samba brejeiro,

disco music com peso roqueiro, reggae e

carimbá com dancehall
KAOU DI KALiFIORI

dançante "Você Vai me

Destruir", com o guitarrista
Fernando Catatau'.
A cantora também' se

, "-

cercou de outras figuras das
mais criativas do cenário

pop brasileiro e

internacional, como Kassin,
que divide com ela a autoria

da afro-caríbenha "Pirraça"

e com Mario Caldato a

produção do CD. Entre os

músicos que a

acompanharam nas

gravações estão o baterista

Pupilo, da Nação Zumbi, os
guitarristas Davi Moraes e

Pedro Sá.
Versão condensada, com

5 faixas

Desde os primórdios do
disco, nunca foi barato
manter um acervo pessoal
no Brasil. Nos tempos do
vinil, uma forma de atrair o

público que não tinha poder
aquisitivo (ou interesse)
para adquirir um álbum era

os compactos simples e

duplos.

,

A cultura do single (ou
EP) ainda perdura na
Europa e nos EUA, mas no
Brasil as tentativas de

Maia, mas encontrou
resistência dos lojistas.
Muitos vendiam o single
pelo preço de um álbum.

Hoje, vive-se a febre dos
downloads em MP3 e a

ameaça da pirataria cada
vez maior. Por isso, a
SonyBMG decidiu reeditar
o velho formato, mas agora
o preço vem estampado na
capa. O "Sim" de Vanessa
da Mata é o primeiro a sair
nessa versão, por R$ 9,99.
Segundo a assessoria da
gravadora, os comerciantes
desta vez receberam bem a

idéia do 'projeto, batizado de
CD Zero, até porque eles
também têm interesse em

evitar o prejuízo' com a ação
dos pirateiros.

Os critérios também são

diferentes de antes, como a

seleção das canções não
imposta pela gravadora, mas
a cargo do artista. Ela:
escolheu as faixas, aprovou
a capa e acha que é uma
boa opção para oferecer ao
público. As eleitas por ela
foram: "Boa Sorte/Good
Luck", "Baú", "Quem irá
nos proteger", "Quando um

homem tem uma mangueira
no quintal" e "Absurdo".

Fonte: Lauro Lisboa
Garcia

"

,

investimento na era do CD
foram infrutíferas. Nos
anos 90, a gravadora
Universallançou títulos de
artistas consagrados, como
Caetano Veloso e Tim

>
\ I";� .r'

.

'} J

,
I
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

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

Hom�11l Ar!lnh"� 3
";"

· (16h, 18h40, 21 h20 -'
,

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

Sab/Dom/Qua)
: Joinv'iIIe
,

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(t4h, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Cidade 2

" Homem Aranha 3
(16h10, 18h50, 21 h30 -

SeX/Seg/Ter/Qui)
,(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Sab/Dom/Qua)
Cine Mueller 1
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, 16h1O-Todos os dias)
Homem Aranha 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)
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 Neumarkt 6
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30 _

Todos os dias)

� SERViÇOS
Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Espaço Cultural da Biblioteca da
UN�RJ
"Canteiro de Obras", do projeto
ArteSESC

.

16 de maio a 29 de junho de
2007, das 08h às 22h

Show
GUARAMIRIM
Parque de Eventos
Chiquita e Bordoneio e Banda
Karisma
1° de junho

'Extra
extra@ocorreiodopovo.com,br

•

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Tarifas de água vão aumentar em 100%

O CORREIO DO POV�b,

• ANIVERSÁRIOS

O Correio do Povo informava na edição de 23 a 29 de maio de 1987, que o

Conselho Municipal de Engenharia Sanitária, órgão superior do Samae,
integrado pelo diretor da autarquia municipal, prefeito, presidente da Câmara
de Vereadores, representante da Associação Comercial e Industrial, da
Associação de Engenheiros e Arquitetos e o Chefe da Unidade Sanitária,
esteve reunido naquele mês para discussão e deliberação de questões ligadas �

. ao Samae. Na pauta, estava a majoração das tarifas de água e demais

serviços prestados. A proposta inicial era um aumento de 60% nas tarifas, o
que elevaria ataxa mínima (consumo mensal de 10 millitros) para Cz$ 48.
Outro aspecto abordado foi a volta da administração do Samae à Fundação
Sesp, ligada ao Ministério da Saúde, o que implicava numa maior colaboração
à manutenção do sistema, principalmente quanto aos projetos de expansão e

busca de recursos na esfera federal, para a sua execução:

.:.. I : !i�: I

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

Durante um passeio noturno o gambá foi flagrado pelo leitor Guilherme A.
F. Mayer, e claro foi registrado num clic.

HOJE � QUARTA 6 QUINTA " SEXTA 0 � LAGES
MiN: 6° C MiN: 6° C MiN: 11° C MiN: 14° C MíN: 2°/ MÁX: 43°MÁX: 17° C MÁX: 20° C MÁX: 19° C . MÁX: 23° C
Ensolarado Sol entre nuvens Sol com pancadas de Nublado

chuva

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso , �Exposição

A Exposição Arte em

Garrafas, do artista
Leonélio Camargo, está a

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

. .

O curso "Marketing de

Serviços", promovido pela
Acijs acontece hoje. No
horário das 18h30 às

22h30, no Centro

Empresarial de Jaraçuá do
Sul.

.• PREVISÃO DO TEMPO
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Frio em Santa Catarina

A massa de ar frio segue influenciaodo o

tempo, mantendo as baixas temperaturas no

estado. Uma baixa pressão no oceano favorec
o transporte de umidade para a parte sul de
se, e esta combinação de frio com umidade
estabelece novamente condições de neve

especialmente no Planalto Sul catarinense,
entre a noite de terça até 'a quinta-feira.

� Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE' � Legendas

02/05

NOVA CRESCEN'fE

�êJÇ[)âQ_
Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

"
IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOVELAS

I, GLOBO - 18H�
Sij Eterna Magia
hJI,1 Medéia olha aterrorizada o avião ao

gn� lónge. Conrado tenta subir pela
ez,! fuselagem, mas Eva faz manobras

e;�; arnscadas. Conrado consegue chegar à
,j'1h1 cabine do avião. Eva se diverte. Padre

'fiÇA Agnaldo garante a Loreta que não sabe

quem é o homem no enterro de Regina.
O homem desconhecido bate na casa de

Joaquim para saber do bebê. Carol diz

que ele está na casa da ama-de-leite. O

avião'cai em um matagal e começa a

egar fogo. Conrado tira Eva do avião,
ntes da explosão. Nina sonha com

Simon, que a chama de Brigid. Zilda
marca encontro com Berta. Rita diz a

Loreta que Eva sumiu. Pérola diz que
�guma coisa terrível aconteceu com Eva.

Eva encontra Conrado na margem do rio
e pensa que ele está morto.

,GLOBO - 19H I

"�

\�, Pé na Jaca
I

hA I Arthur pede hospedagem na casa de
�icll Giácomo. Morgana observa Elizabeth no

sanatório e percebe que ela está apáticà.
J; I Lance vê notícias de temporal e

desabamentos. Merlim exige a fazenda e

faz uma chantagem com Morgana.
Mana avisa Lance que Rolando não

conseguiu voltar para a casa. Lance e

Tadeu saem para buscar Jo e Marquinho.
Ed fica magoado porque Arthur foi
embora de casa. Dorínha confessa a Gui

:� seu medo de perder Plácido. Gui vai
'0:.- onversar com Arthur e o convence a

,JV vo�ar para casa. Arthur desmaia ao

ri encontrar Vivaldo. Lance e Tadeu param
S� na estrada. Merlim não consegue
9� descobrir quem é o pai biológico de
irA Arthur.

'GLOBO - 21 H

� Paraíso Tropical
" I Lúcia diz que Antenor não está
,1� convidado a entrar. Antenor diz que veio

pedir desculpas, mas ela fecha';; pórta
-u,

'fi na cara dele. Camila pede um tempo
para pensar na proposta. Daniel conta
para Antenor que um projeto implantado
por Heitor foi premiado. Heitor é
chamado por Antenor. Heitor é avisado
que vai viajar para receber ri prêmio.
Camila pede desculpas a Fred e aceita
seu pedido. Virgínia, Gilda e Belisário se

mudam. Isidoro oferece para Paula e

o

Daniela dinheiro da indenização para
Jiles abrirem uma pousada. Paula e
O Daniel jantam com Antenor. Paula-diz a

nA, I Antenor que Daniel foi injustiçado no
EO caso com Olavo e que, por ela, o noivo
'n não trabalharia mais em sua empresa.

j Luz do Sol
11 Freddy não gostaria de incomodar os
fi: amigos com o novo inquéríto e ficou de
B I avisar ao investigádor se manterá a
b denúncia contra Agenor. Drica conta seu

pesadelo para Lorena. Diante do túmulo
de Maria Rosa, Vicente pede explicações
a Agenor por ele estar ali. Próximo deles,

I alguém mira com uma arma em Agenor.
�lll Isabela liga para Lorena avisando que o
r: tio vai sair armado. Lorena pede que
�I i Isabela impeça isto, mas Leonardo sai.
1

i Vicente protege Agenor com seu próprio
,I, corpo 8- recebe o tiro. Agenor corre atrás
Í\:'_ do agressor encapuzado, que consegue
\

I fugir entre as lápides. Vicente sangra
, , pelo tórax, ouvem-se as sirenes da
q I polícia que está chegando ao cemitério.

,
O pr.(lsente de Lucia para Felix, Mário e

CláUdia é a revelação de que foi Claudia
quem mandou a carta anônima para
Oscar denunciando seu próprio caso

i I com Felix. Claudia diz que Lucia está .

I: Iiouca, Felix lhe dá uma bofetada. Fausto '

, da milícia liga para Inhame para saber,
como andam as coisas na boca de
fumo. Carmem reúne todos na casa de
Lucilia para revelar que' Cicio é a

testemunha de acusação, mas que acha
que ele estava ali forçado.Joana teme

, que Dr. Abreu ache que ela se uniu a

Cicio para que ele a livrasse e acusasse

somente Miguel e liga para o ex

namorado para esclarecer. Miguel pede
_

ara conversar com Joana
-, _essoalmente, mas ela não aceita.

extra@ocorreiodopovo.com.br

� �COMEMORAÇÃO
lvete.Sanqalo comemorou o

aniversário de 35 anos com

um show na praia de

Copacabana, neste domingo,
no Rio. A cantora levou uma

platéia estimada em 450 mil

pessoas ao delírio. Ivete nã

resistiu a emoção e choro
ao sair do palco. Durante

, apresentação, a cantora
disse que ganhou urna festa

.

de manhã. "Enchi a cara de

brigadeiro. Depois, comi
tanto bolo que quase não
entrei na calça branca",
brincou.

��EMISSORA
Juliana Baroni, que
trabalhou na novela O

Profeta, vai ser a grande
estrela da emissora Band. \

pesou nos bastidores
Em breve ela gravará uma Prêmlo Contigo, no
novela ao estilo da série

Copacabana Palace.
High School Musical. A

F;lávia Alessandra se
novela - ainda sem título -

estréia no segundo
semestre. "Será uma

história de amor

impossível que a força da

dança vai juntar", explicou
Elisabetta Zenatti, diretora
geral de proqrarnação da
Band.

,

,Hávia, que faz Vaness
;

em "Pé na Jaca', acf
: que levaria o prêmio.

• SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é
preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir
números em cada linha e cada coluna. Também não se pode
repetir números em cada quadrado de 3x3.

• HORÓSCOPO

� �PERSEGUiÇÃO
A cantora Dulce Maria, do
grupo RBD, estava sofrendo o

assédio de um fã pra lá de

perturbado, informou o

programa de rádio
.

Celebridades. Ela chegou a

trocar o telefone residencial
duas vezes. O programa
afirmou que ele trabalhava na

Televisa e vivia mandando
flores para a cantora. O jovem
de 19 anos, agora não pode
aproximar-se de qualquer
membro do RBD, ou corre o

risco de passar muito tempo
na prisão.
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Sagitário 22/11 a 21/12
Onde você anda com a cabeça, galopante
centauro? Não importa, o que se sabe é que.
se ela está longe, está muito, mas muito

longe mesmo, alhures. Quantos sonhos e

devaneios, hein?! Nessas andanças pelas
lonjuras, você pode se dar conta de muita
coisa: há-tantos tesouros guardadós em

você ...

• DIVIRTA-SE

'J

/.
)

) I

�
I

Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

•

Pagamento
Um cliente acerta as contas com um advogado por uma ação
ganha.
Quando ouve o valor que tem a pagar, fica abismado e,
enquanto preenche o cheque, ainda inconformado, diz:
- Tudo isso, doutor? Sinto como eu se estivesse' pagando por
um carro zero.

O advogado responde:
- E você está!

Folgada
A patroa dá explicações para a empregada:
- Maria, nós tomamos café às seis e-meia da manhã, todos os

dias!
- Tudo bem, patroa ... Mas não precisa me chamar. Eu só tomo
café mais tarde!

..

,
J,

, '

Touro 21/4 a 20/5
Talvez você esteja encanando com coisas
que não têm tanta importância, imobilizado
sabe-se lá por que estranho sentimento,

. deixando de olhar ao redor e de se abrir para
o novo dentro de si. Cuide para que sua

alegria não vá embora por falta de

comunicação, com você mesmo ou com

aquele alguém.

Leão 22/7 a 22/8
Não está entendendo algumas atitudes de
uns e outros? Você é tão caloroso: talvez
esteja em você amolecer resistências,
derreter o gelo. Você anda sempre tão
envolvido com grandes projetos, às vezes o

pessoal fica meio perdido. Aqueça a conexão,
dê um alô. Seja todo ouvidos para seus

queridos.

.

Áries 20/3 a 20/4
Deixe seu bolso em paz, ariano. Você gastou
tudo que podia e agora ainda vai ficar
devendo?! Revire gavetas e armários, talvez
esteja na hora de reciclar esse monte de
coisas que comprou, guardou e nunca mais
olhou. Você tem história, acontecimentos,
fatos e fotos, CDs não ouvidos, livros por
abrir...

Câncer 21/6 a 21/7
Você não imaginou que estivessem tão
atentos aos seus movimentos? Tem gente
que mergulha na mesma profundidade que
você, que também é pura senslbilidace,
emoção e intuição. Por mais que se

processem diálogos silenciosos, há certas
coisas que precisam das formas habituais de

.

comunicação,

Libra 23/9 a 22/10
Alimentos para o espírito, você tem de sobra,
aliás, ele está bem gordinho. Quem gosta de
voar, que cuide de suas asas. Vai dizer que
seu corpo físico não anda um pouco
esquecido no meio de tantas viagens? O
outono está aí, uma época de muitos ventos
& movimentos ... Convém você estar

preparado.

Capricórnio 22/2, a 21/1
A inspiração está ao seu redor, convide-a
logo para entrar, senão ela se resfria e vai
embora. Isso, pronto, agora pense no que
vocês farão juntos. Que tal usar essas

forças inspiradoras para caminhar rumo ao

seu aperfeiçoamento? Como bom

capricorniano, você sabe que sempre há
algo a melhorar.

\

Escorpião 23/10 a21/11
Reflexos na água, iluminações. Siga os

sinais e o grande quebra-cabeças se
'

revelará em sua frente. Confie em seus

insights, daí vem seu poder, Scorpio. A trilha
da intuição não se engana. O erro vem do

julgamento. Pois é, não adianta querer que a

vida seja uma estrada reta, a vida vem em

ondas...
.

Aquário 21/1 a 18/2
Claro, existe vida depois do expediente ...
Mas você é cheio dê energia,
aquarianíssimo, e também tem pique para o

batente. Organize seu terreno profissional:
reveja metas, estipule prazos, incremente a

produtividade. Você pode (e quer) muito
mais que simplesmente bater o ponto, não'
é?

Gêmeos 21/5 a 20/6
Queria cuidar das suas coisas, mas tem que
se dividir em compromissos profissionais e

afazeres domésticos? Relaxe, Gêmeos.
Você se angustia, piiira a cabeça; mas

\ sempre dá conta de tudo. Não desperdice
sua energia. Respire, sossegue a mente.
Curta os abraços das pessoas, deixe o dia
rolar.

Virgem 23/8 a 22/9
Malabarismos, sim, por que não? Você já
fez tanta coisa nessa vida ... Hein? Calma,
calma, engolir espadas não precisa. Talvez
você só tenha que fazer uma ou outra
acrobacia para chamar a atenção daquela
pessoa bacana (ou de seu 'cnete).
Virginianos descobrem seus talentos na

prática. Vamos lá!

Peixes 19/2 a 19/3
Emoçôes vão e vêm, são claras, escuras,
alegres, tristes. Essa alternância é mais que
natural nos seres de elemento Água como

você. Houve dias em que as ondas eram

tantas que parecia o barco ia virar, mas hoje
você encontra seu porto seguro. O equilfbrio
espera você no cais. Aos remos e tudo dp.
bom!
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CHORINHO NOVO
E quem está mais feliz que
ganso novo na lagoa é o casal
Rodrigo de Souza e Rosangela
Oleani. Toda felicidade é

porque a dona cegonha
avisou que em janeiro vai dar
rasante na casa deles. Tânia e

Jorge de Souza - os avôs

paternos - também não

escondem a a�siedade em

conhecer o primeiro neto.

ATORES, MÚSICA E
BROTHERS.
Além dos atores globais Carol
Castro e Gustavo Leão, quem
estará também circulando
pelo Parque Vila Germânica
durante a Texfair, em

Blumenau, é o cantor

Marcelo D2 e os BBBs Diego
Alemão e Irislene Stefanelli.

TRADUZINDO EM
NÚMEROS
Na edição de terça-feira
passada, comentei que a

cantora e atriz pornô
Gretchem fez mais de 15
cirurgias plásticas e que,
mesmo assim, continuava

. um bagaço - mais feia que
batida de Fenemê numa

curva. Alguns leitores
acharam exagerado o

número de" cirurgias.
Portanto, como não há
argumentos contra

números, hoje eu trago a

quantidade de intervenções
cirúrgicas na ex-queridinha
do Chacrinha: nove lipos,
cinco plásticas abdominais,
duas nos seios, uma nQS

braços e preenchimento na

boca. Total: 18! E olha, pode
ser 19, pois ela deixou de
responder se fez ou não a

- .".. ."

operaçao no vIrgm agam
numa recente entrevista
dada a João Gordo. Mas em

outra entrevista, um dos
maridos dela havia
confirmado que sim. É
mole?

IDADE NOVA
Embora um pouco atrasado,
registramos hoje o niver da
quer idíssirna Nilza Nair
Duda, que ao lado dos filhos
Adriano, Vanderlei, Estela e

do maridão Tadeu, festejou
.

em grande estilo a idade nova
nod o min g 0\ (2 7 ) .

CAFÉ COLONIAL
Pra 'agendar no próximo
sábado (2), o pessoal bacana
do Núcleo de Turismo do
J a cu-Aç u promove em

Guaramirim o 110 Café
Colonial. O evento

acontecerá
.

a partir das 14
. horas, no Parque de Eventos
da cidade e este ano com

novidade no pedaço: o bingo
beneficente em prol daApáe.

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

CON1"EU

Iris Pereira, da Loja Discotheque, presença bonita na primeira Festa do Champanhe, que aconteceu
dia 23, no Kantan

Andreia Caviguioli e Esli Therezinha Odorizzi também estiveram presentes na primeira Festa do Champanhe

E o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para o

bem lançado e amigo Laércio Bruns (ex-Foca Futebol Clube),
porque foi na segunda-feira (28) que ele foi alvo de muitos
cumprimentos pela estréia da idade nova
**

O casamento da bonita Adriana Conti, filha de Valdir e Marilú Conti
e do jovem Dirceu Kienen, filho de Inês e Pedro Kienen, deve com'
certeza movimentar a sociedade jaraguaense no próximo dia nove'4
de setembro. A cerimônia será na Igreja Nossa Senhora Rainha dà;

. j

Paz, com recepção no aristocrático Clube Atlético Baependi, para "

650 pessoas.
**

Já em setembro, quem movimenta a cidade com elegante
casamento são os jovens "Dema" Demarchi e Ana Paula
Marcatto.
**

Na edição de junho da Revista Nossa, seis páginas de fotos
mostrarão todo glamour da primeira Festa do Champanhe que'
aconteceu dia 23 de maio, no Kantan.

.

**

No último sábado ao meio dia, o partido PPS de Jaraguá reuniu
cerca de 300 pessoas para um carreteiro de confraternização e

filiação no complexo Combat.
**

Máfia Bardini é uma das excelentes bandas que movimentarão a 6a
Feijoada do Moa que acontece dia 25 de agosto, em Jaraguá do
Sul.
**

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

TURISTAS
(Suspense)

Com os atores Josh Duhame,
Miguel Lunardi e a atriz

Melissa Georgi.32752058/99320502

II mCA DE SÁSADO FRASE DO DIA

, '''Perdoa a teus

inimig.os: nada os

chateia tanto!" - (Oscar Wild!)

Jogar sinuca no Bar do Oca
e tomar um chopinho
esperto no Meu Boteco.

Nilza Nair Duda trocou idade no domingo (27)

OPTICA E JOALHERIA

Saftr.
(47) 3370·8845

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistênci ."
Técnica, Peças e Acessórios
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