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ECONOMIA

Clgarrosupera
alimentos no

consumo .81

Arte Laje faz

30 anos de
muito sucesso

Cassilli Advogados Associados !
OAB í se 397/99 !

.

I (41) 3371 7511 �

Advocacia Empresarial :

Impeachment ronda ���rtold

I

-

Raulino (E) conclamou a Câmara a fiscalizar. o governo e disse que Bertoldi desrespeita o Legislativo jaraguaense sistematicamente .3

'Iemperaturas despencam
DIVULGAÇÃO

Previsão de meteorologistas é de que o frio continue até,

pelo menos, a próxima semana. Agências de viagens
comemoram com a venda de pacotes turísticos para a Serra

Catarinense e Gaúcha. Veranico comum demaio fica para

junho.•5

JARAGUÁ DO SUL

Assassino de
adolescente é

presopela PM
MíNIMA

19°
MÁXIMA

A Polícia de [oinville
prendeu, na segunda-feira,
Hoi Ribeiro do Nascimento,
31. O assassino confesso de

Daiana de Oliveira, 16.
-

Ele estava na casa da

irmã, no bairro Jaraguá
Esquerdo.

O crime aconteceu em

Joinville, na quarta-feira.
.8

Sol com algumas nuvens.

Não chove .• 86

O vereador RonC;ildo
Raulino (PTB) não
descarta a possibilidade
de pedir a abertura de
processo de i'mpeachment 1[1
contra o prefeito Moacir
Bertoldi (PR), por uma
série de ile.galidades·
cometidas pelo chefe do
Executivo.

Malwee pronta
para estréia na
Arena Jaraguá

O time jaraguaense
enfrenta o Atlântico hoje,
às 20h15, no primeiro jogo
do ano em Jaraguá do Sul.
A novidade é a volta do ala

Jean, recuperado de lesão
no tornozelo direito. Os

ingressos estão à venda nos

�ostos Mime, por
R$10.•U· II

11
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• ·EDITORIAL

,...,

OPINIAO
opiniao@oGorreiodopovo.com.br

Estamosde volta
Depois de um período de

queda no ano passado, as

exportações do Estado para os
países do Mercosul voltou a um

patamar bastante animador.

Seguindo a tendência verifica
da em março, as exportações
de SC para o Mercosul entre

janeiro e abril cresceram

26,1% sobre o mesmo período
de 2006, novamente acima da
média nacional (18,6%) e do
crescimento do total das

exportações do Estado no

mesmo período (18,1%). Esse

avanço continua sendo puxado
pelas vendas externas de papel
cartão kraftliner, que aumen

taram 68,8% namesma compa

ração de períodos e assumiram

a liderança nos embarques com
US$ 22,4 milhões.

As vendas de carries

suínas também continuam

com (arte crescimento,
resultado da maior busca da

o déficit comercial de
se com o Mercosul caiu
de US$ 92,7 milhões
entre janeiro e abril de
2006 para US$ 85 .

milhões este ano"

agroindústria catarinense por
novos mercados em razão do

embargo da Rússia, histórica
mente o maior comprador de
suínos de SC, que permanece
desde o fim de 2005. As

exportações do produto para

Argentina, Paraguai e Uru

guai chegaram US$ 16,4
milhões, com crescimento de
92,2% sobre o período de

i aneiro a abril do ano

passado. Já os refrígeradores

e congeladores conseguiram
recuperar a queda do início

do ano e cresceram 3,1% no

primeiro quadrimestre, ultra
passando R$ 19 milhões.

Ao contrário do regis
trado nas vendas externas

catarinenses, as importações
.

do Estado dos três países
vizinhos aumentaram 13,6%,
menos que o registrado pelo
Brasil (33,9%) e que o

incremento total das compras
externas de Santa Catarina

(40%). Com isso, o déficit
comercial de Santa Catarina
com o Mercosul caiu de US$
92,7 milhões entre janeiro e

abril de 2006 para US$ 85
milhões este ano.

Ou seja, aos poucos tam

bém este importante setor de
mercado vai entrando em

equilíbrio. Nossos produtos
apresentam qualidade, com
petitividade e também preço.

.• ENTRE ASPAS

Fazer 'Piratas do Caribe' é algo maravilhoso. Sou ocara mais sortudo do
mundo por ter tido a oportunidade de ter esta experiência. Mesmo se eu

me despedir de.Jack agora, vou guardar ótimas memórias. Mas o fim do
terceiro filme deixa aberta a possibilidade para outros. Ainda tem muito

terrítórlo para ser explorado com o Capitão Jack Sparrow. Por .que não
fazer um quarto e quinto filme?".
Johnny Deep, ator- que interpreta Jack Sparrow no filme de "Piratas do Caribe 3: No fim do
Mundo", ao site "Female First".

"

• PONTO DE VISTA

o imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação - ITCMD

Após a promulgação da

Constituição Federal de 1988, O

ITCMD passou a ser competência
dos Estados, que tem legitirni-

. dade para o instituir em relação à

transmissão causamortis e doaçãõ
não onerosa de quaisquer bens ou
direitos, móveis ou imóveis.

Com a competência delegada
aos Estados, restou ao Senado
Federal, constitucionalmente, a

fixação de alíquotas máximas do

imposto, sendo esta definida em

8% (oito por cento) através da

resolução 09/92.
Assim, mais especificamente

ao Estado de Santa Catarina; está
vigendo a Lei nº 13.136/04, que
dispõe que o imposto incide aos

bens imóveis situados no

território estadual, aos bens
móveis quando o inventário ou

arrolamento no Estado se

processar e quando o doador aqui
for domiciliado, sendo que as

alíquotas são progressivas de 1%
a 8%, estas em relação ao valor
dos bens ou a forma de sucessão;
analisando-se a relação de'

parentesco existente entre

doadores e donatários.
. Questão imposta recente

mente, reclamou consideração ao
.caso de poder ser considerada
como Pensão a reiterada transfe
rência de valores entre mesmos

doador e donatário.
O parágrafo único, do art. 9º,

da Lei nº 13.136/04 dispõe que
"na hipótese de sucessivas

doações ou cessões entre omesmo
doador ou cedente e o mesmo

donatário ou cessionário, serão
,

consideradas todas as trans-

.João Batista Schemer
Integrante do Departamento de

Planejamento Tributário da Cassuli
Advogados.

missões realizadas a esse título,
nos últimos doze meses".

Considerando, pois, reite
radas doações ao longo do ano, o

valor do imposto é baseado na

sistemática cumulativa, OCÇlr

rendo que o mesmo não pode ser

considerado como Pensão, por
estrita.situação abstrata prevista
na Lei Catarinense ..

Desta forma, cumpre lembrar
que o contrato de doação, por
provocar efeitos definitivos e ser

causa de diminuição do patri
mônio do doador, constitui-se
num dos poderes mais signifi
cativos da propriedade, inter
ferindo diretamente na

proteção da reserva da legítima
dos herdeiros necessários, daí

.

sua profunda interferência no

direito sucessório.
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IH;Jhi i i � ijiPADIGlIONE
Sim ao Pânico
Figuraça sedutora, Silvio
Santos é o que há.
Autorizou, em tese, que
Wellington Ceará continue a

imitá-lo no Pânico, via
RedeTV! A cena, registrada
num encontro entre Ceará:
Vesgo e Silvio, em Los

Angeles, foi exibida no

programa de TV. A condição
do homem do baú para a

continuação de sua imitação
por Ceará é: a cada
semana, o Pânico terá de
arrumar cinco donativos, de
cinco doadores distintos,

.

para o Retiro dos Artistas.
Feito isso, o aval se
renovará semanalmente.

Aqui pra nós, essa coisa
tipo gincana é a cara do

patrão, né não? E Vesgo,
que a tantos maridos!
namorados já pediu
autorização para dar selinho
na respectíva parceira,
repetiu a dose: "Silvio,
posso dar um selinho na

íris?" Ele nem se abalou:
"Isso é com ela, ela e quem
sabe se quer ou não quer".
íris esquivou-se, rindo.

� blog.estadao.com,br/blog/padiglione

Chávez, ditador
A decisão do governo
venezuelano de não renovar

a concessão da RCTV,
maior emissora de TV

privada do país, inscreve
se na estratégia do

presidente Hugo Chavez de

ampliar seu poder para
muito além do âmbito
institucional do Executivo.
Em outras palavras, Chávez
fincará sua bandeira

naquele que poderia ser

considerado o último
reduto formal da oposição.
Trata-se de uma conquista

.

e tanto. Um pouco de
didatismo ajuda a entender
a extensão do projeto .

chavista. Dar caráter lógico
a um mundo de ficção, em

que o conflito social é
reduzido ao nível da

"conspiração irnperlalísta
capitalista", é tarefa de um

regime ditatorial como este

que Chávez está.
cOnstruindo. É nesse nível
que o domínio pleno dos
meios de comunicação de
massa prova seu valor: o

ideal toma o lugar do real.

� blog.esladao.com.br/bIOgJguterman

II CARTA DO LEITOR

·."Não constituem um privilégio os desejos do tão poderoso cavalheiro. Não sou o primeiro
e nem serei o último que Bush ordena tirar a vida, ou dos que propõe seguirmatando de .

forma individual·au coletiva".
Fidel Castro, líder cubano, em seu décimo terceiro artigo publicado nos últimos dois meses.

lIaMgMENDONÇA
,

t?'1
Senador falou
Foi um discurso
relativamente curto o

pronunciado pelo senador J
Renan Calheiros. 1. Tratou! Of[
se de um pronunciarnento. r,:
emocional e emocionado. 0,)(1
senador tentou tirar a cargan{,
política do episódio, 1;(,]1
reduzindo a questão a um

( J!J
assunto pessoal, de sua

.:
i .01

vida particular. 2. O senador
foi curto e objetivo. Exibiu ,j3
documentos, que

;?D

comprovariam que todos os?"
pagamentos de pensão � �

alimentícia atribuídos a um J(,

lobista de uma ernpreltetra-"
foram realizados com �i�

recursos próprios. 3. Renan
Calheiros falou dlretamente.b
para os seus companhelros.e

·

de partido e os aliados do. lOf
governo federal. Não. ' _)iJ

pareceu em momento :;1

algum estar prestando. <1.

contas à opinião pública. 4. :l';
·
Vamos ter de esperar as r'�
reações e os ','

desdobramentos da fala do _ ,

senador para ver até onde
, '.�

ele conseguiu chegar no
,')

seu propósito. Veremos.
W

rj']

'4J blog.esladao.com.br/blog/josemarcio
'01

III Malcon A. 'J'afner
Professor

A

História e cidadania são. faces da mesma moeda!J
.

�

Estive, recentemente,
visitando com minha família

�

uma cidade brasileira que
todos os cidadãos desse imen
so país deveriam conhecer

pela sua importância hístóri

ca: Ouro Preto, situada no

estado de Minas Gerais. Mas
no meio de toda aquela
fartura histórica, vi algo
mais ... vi um espírito de
cidadania que poucas vezes

se vê nesse país, vi uma
população inteira conhece
dora da sua própria história.

Confesso que isso me

impressionou muito porque
não ouvi a história da cidade

apenas de um jovem guia,
mas ouvimos também da dona
de um restaurante. Ouvi a

história da Estrada Real
contada por uma balconista
de uma loja de jóias de pedras
brasileiras. Ouvi a história da

organização social e. dos
relacionamentos das classes
sociais da época contada por
um senhor que nos mostrou

uma mina do século XVII,
mas que seu conhecimento
transceridia não apenas. a

mina, mas também muitas

aulas de. história que tive na

infância.
Inevitavelmente pensei

no meu estado, Santa Catari
na, e em particular na minha

região, o Vale do Itajaí,
Entristecido, tenho a mais

absoluta certeza que nenhu
ma balconista irá me contar

. IGi!
a história da colonização qHB
nossa região. Tenho certeza
que muitos acham �U�:2'
Blumenau é um nome ind(J
gena (como ouvi certa vez), I,.r_)J,
Tenho certeza que �ão sabem-
o quanto a história dª I,1'3
industrialização está atrelada

'I

a história da nossa gente íáJ
na colonização. O caminhbl(

1 ·V"dos tropeiros, por exemp o, so'

existe na memória dos nosso�(/
avôs. É uma pena, pois temos

história suficiente para,
ilustrar diversos livros, mat

f·
escrevemos pouco. Temos
his tór ia para ficar hora,J"
contando, mas lembramos'

· pouco. Temos história parall
. .' . \ ,�

ensmarmuito, mas ensinamos
'

pouco para nós mesmos. 'J('j

Os textos para esta coluna deverão terno mãxmo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
·il

redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa;'
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).' ,

Jjl

,[I
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'SI aulino convoca os

• j, alegas a cumprir a .

fI�1 unção de fiscalizar

2, s atos do Executivo

o vereador Ronaldo Rau

fll.lino 'WTB) ocupou a tribuna

d aa Câmara para denunciar

[It umQ série de ilegalidades
ri!! conthidas pelo prefeito
,h' Moacir Bertoldi (PR). Disse

.

"I;. �ue o Legislativo vem sendo

Gii listematícamente desres

ij� reii�do pelo Executivo, gra
?Ri las à omissão da Casa que não

11 cumpre a função de fiscalizar

;:.- s atos do Poder Executivo e

Li, não exerce a -prerrogativa de

;j exig�r o , cumprimento das

d leis".
Raulino leu carta de uma

;i) cidadã que pergunta quem

',", vai defender a população da

rfú inoperância da Prefeitura e

il'l que cobra "das pessoas .eleí

)'j tas" ações; panafazet valeu
-,f seus direitos. "A 1Câl1Ilàra

':r: predsa fiseàlizar o Executivo.
-< Não podemos continuar

" omissos frente às ilegalidades
ri cometida's 'pelo prefeito",
'5 exaltou Raulino, revelando
Ir que analisa a possibilidade de

)i edir a abertura de um

iq processo de impeachment
OJ contra Bertoldi.

/

POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Raulino disse que desconhece caso em que o prefeito não sancionou nem vetou um projeto aprovado pela Câmara'

Entre as ilegalidades estão:
renúncia de receita, des

respeitando leis municipal,
estadual e federal que exigem

, a cobrança de impostos nos

serviços de-publicidade; crime
. de responsabilidade,' os
secretários municipais não

atendem as convocações da ,

Câmara; não cumprimento
dos prazos no contrato assi-

'

nado entre a Prefeitura e a

Canarinho; autorização para

que seja criado condomínio
particular em terreno público;
e falta de autorização para

que o Banco HSBC faça em
préstimo consignado para
funcionários públicos, entre
outros.

"O procurador do muni

cípio admitiu publicamente
que alterou à data em' um

documento oficial. Isso é

crime. Na ata de transmissão

do cargo de prefeito ao então

presidente da Câmara, Ca
rione Pavanello, consta que a

vice-prefeita Rosimeire Vasel
estava de férias regulares.
Mas, pela Constituição, vice
não tem férias, o que carac-

�fõ: RAULINO DENUNCIA ILEGALIDADES COMETIDAS POR BERTOLDI
,

iereador pode pedir abertura
e processo de impeachment

o Discursos
Alguns vereadores de

J[ Ja��,d?S,ul�pr?;,eitam as

Camaras de 'TV para 'fazer
discursos contra o nepotismo.

1 Falim em ética; moralidade
J e outros ingredientes na

eS�,erança que a população
& acredite nos'palavrórios de

.
{
._

.'

o ccasíão.
- Mas os mesmo que hoje

L defendem o fim do nepotismo
I

.

ou conviveram com ele em

o�tras administrações ou

r Votaram anteriormente

coJ).tra projetos. semelhantes.

11- Câmara aprovou moção
sohcitando ao Besc analise da
pqssibilidade de se instalar um

PQ�to na Ilha da Figueira. O
dOc.umento lembra que o

i bairro é o maior de Jaraguá
do Sul, com quase 14 mil ha�
,bitat;ltes, 166. pontos comer

ciais, ,65' .de 'serviços, 52
-�jndústrias e quatro escolas,
entre outras justíficariv=

Aliás
O que está por trás da

mudança de opinião em

grande parte é a falta de
acordo com o governo, que se

tivesse atendido as reivindi

cações de alguns vereadores,
nada disso estaria aconte

cendo. Foi o que fez as admi

nistrações anteriores para
.

abortar, ainda no ninho, os

projetos que proibiam o nepo
tismo nomunicípio.
Talvez as reivindicações

estavam além das possibi
lidades.

Cargo
O governador Luiz Henri

que assinou, na segunda-feira,
a nomeação do presidente do
PMDB de J araguá do Sul,
Carlos Chiodini, para a dire

toria administrativa do Porto de
São Francisco do Sul, cargo que
assume na sexta-feira, 1 º. "Vou

esperar a publicação no Diário
Oficial para começar", justi
tirou Chiodini.

teriza ilegalidade", afirmou,
apostando que no caso do
contrato entre Prefeitura e

Canarinho, a prefeito tem

responsabilidade direta. "Ele

(Bertoldi) precisa fazer

cumprir o contrato", com
pletou.

OCorreio do Povo tentou'
contato com o prefeito, que
está em Praia Grande (SP);
sem sucesso. Bertoldi foi à
cidade paulista oficializar

[araguá do Sul como sede dos

Jogos Abertos Brasileiros do

próximo ano.

Preferência
Apontado como um dos

pré-candidatos do PSDB a

prefeito no ano que vem, o

vereador Eugênio Garcia

disse que está à disposição,
mas deixou escapar que

prefere .a formação da

aliança de partidos que
reelegeu o governador Luiz
Henrique - PMDB, PSDB,
OEM e PPS.

Aprovado
A Câmara aprovol} projeto

que reconhece o Instituto

Rã-bugio para a conservação
da, biodiversidade como

entidade de utilidade pú
blica. Mais do que mere

cido, visto que presta um

grande serviço. Agora, será
possível receber recursos,
públicos para levar adiante
os trabalhos.

O CORREIO DO POVO

Maria Lúcia quer criar
eEl apurar denúncias

muitos convidados para se

rem ouvidos não vêem e nós rp

não podemos fazer nada. Por {�

isso estamos analisando a sq

possibilidade de transformar a ,q

Comissão Especial em de ,2

Inquérito", reforçou. .b
,bSobre as declarações do

,

prefeito Mário Sérgio Peixer, ',(

o Dêgo (OEM), de que são )�
impossíveis irregularidades na

)

Pasta, Maria Lúcia disse será
ill

fJ

ótimo se não encontrar nadá
.

�

de ilegal. "Mas nós, verea- -rr

dores, não podemos deixar de
'

's

investigar qualquer tipo de
q

denúncia que envolva a ::l

administração", argumentou, ' ;;j

informando que existem 11

indícios de irregu-laridades. .G

O CASO - No final de J

março, o professor JoséAltair
Burger denunciou superfatu- 12

ramento de notas fiscais :l

emitidas pela Secretaria de }1

Esportes durante, os [o- _
guinhos Abertos de Santa
Catarina. Disse que as 1

despesas da equipe foram de
•

R$ 950, mas a secretaria

errritiu nota de� ��?���i ,

GUARAMIRIM

A presidente da Comissão
Especial que investiga as

denúncias de irregularidades
na Secretaria de Esportes, .

vereadora Maria Lúcia Ri

chard (PMDB), quer substi
tuir a CE por uma Co-missão
de Inquérito. Amanhã, os

parlamentares que integram
comissão se reúnem com a

assessoria Jurídica da Câmara
para discutir a possibilidade.

Maria Lúcia disse que a

iniciativa é porque está tendo

dificuldades em ouvir as tes
.

temunhas do caso. ''A Comis-
são Especial não tem poder de
convocar as pessoas para
serem ouvidas, mas de con

vidá-las. Já a Comissão de

Inquérito pode convocar

qualquer cidadão para ser

ouvido e também de enca

minhar o fato ao Ministério

Público", justificou.
Segundo a vereadora, as

investigaçôes estão na fase de

depoimentos e de solicitação
de documentação. "Mas

'1"

..-.. ...........
9

Maria Lúcia aposta em mais poder da CEI para investigar as denúncias )t
i1

CÉSAR JUNKES/OCP

Sinuca de bico
O vice-prefeito de Massa

randuba, Fernando Reinke

(PSDB), que se lançou can

didato a prefeito às eleições
de 2008, terá dificuldades de
se apresentar ao eleitorado.

Não será oposição, pois foi
oito anos vice, nem can

didato do prefeito Dávio Leu

(OEM), que apóia outro

, nome.

Obras
A secretária Regional, Niura dos Santos, esteve reunida na

tarde de ontem com o arquiteto Otaviano Pamplona para
discutir as adaptações no projeto do novo prédio da Escola
Elza Granzotto Ferraz, entre elas, a inclusão do sistema de > \

captação de águas.da chuva.
' J

Na próxima semana, encaminha a proposta à Secretaria )
Estadual de Educação e abre a licitação para a execução da

.

'obra.

li

8
O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia ,1

(PT-SP), disse ontem que a votação da reforma política será

iniciada na próxima semana. O tema, no entanto, deve ser B

. colocado em pauta ainda esta semana para que haja a votação v

do trâmite de urgência. b

"O primeiro item após as medidas provisórias, com emendas d

e destaques, será de novo a reforma política na semana que
oj

vem. Vou convocar sessão para segunda-feira", informou.
rr

'!
As reações raivosas setores do judiciário e da classe política ,b

em relação às operações da Polícia Federal soam como 'b

estratégias de .defesa. Ao denegrir as ações da PF e de falar rr

em "estado polialesco" sinalizam o temor de serem flagrados 'U

mais tarde. Até porque, pela primeira vez na história desse, b

país a PF tem investigado e prendido tuba�ões e pode estar no
calcanhar de outros.
A população aplaude as operações.

Estratégia

Reforma política

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SANGUE: MUNiCíPIO FAZ CAMPANHA PARA INCENTIVAR DOADORES E SALVAR VIDAS Empresas da regiã,o
participam de feira

I ,.'
1 � I

�Equipe de profissionais fará
�coleta para criação de banco

..

:�.... -

'.1
BLUMENAU a partir das 11 horas e �UI j:1

terá como preletores, os.k1:e, .:)J
cutivos Giuliano D<atllni 1)1'
(Diretor de marketin�'lid, Gil
Marisol), Josué Gomes dQ si..
Silva (Vice - Presidenteedt b
Coteminas) e Ricardo At I

tônio Weiss (PresidenjS\ da ôh

Sant�sta T�x�il). A cO/Âfva ,'i

tem por objetivo, apresentai S:

o Conselho de Membrol �0

Fundadores da Purê Braztl li,
Cotton Council, que é Ull In

'1'1'
projeto que consiste.h Iff

agregar valor ao alg8&ãu oi
brasileiro por meio d�fl�lta £J

qualidade e conceitó;)de jt
, sustentabilidade. As '�rn, .n

presas que viabilizararri.'3ésta BJ

iniciativa são as cdKdal �£

acima, através de seus {ep're, ,5

sentantes. (OA)
J, d

CESAR JÚNk!s/oo I�

Começou ontem em Blu
menau a VIII!;1 Textfair (Fei
ra de Negócios da Indústria
Têxtil e Confecções). que
tem por finalidade projetar os
grandes lançamentos da
indústria de cama, me

sa,banho e vestuário do país
e mostrar as tendências da

coleção primavera verão

2007/2008.
Da região de Jaraguá do

Sul; participarão as empresas
Malwee Malhas, Elian e

Mineral e Pakalolo do grupo
Marisol, que estarão com

stands montados para apre

sentação de seus produtos.
Hoje, 30 de maio, acon

tece a coletiva de imprensa

A Secretaria de Saúde
<. organiza movimento

junto à comunidade

para atrair doadores

OSNIALVES

�� POMERODE

&"",. A partir de hoje, das 8 até

� 17 horas, Pomerode estará'

com equipe de profissionais do '

Hemocentro de Blumenau

para coletarem sangue dos
r;'"
�. munícipes, na Unidade

�� Sanitária Alvin Klotz,
�,: localizada na rua Hermann

� :eJ,:t��o�:7�ç��é�������v�
�f a população local a doar

�, sangue, e assim contar com

banco de doadores para
abastecer a região. Para doar

1.. sangue, o cidadão precisa ter
entre 18 e 60 anos de idade,
pesar mais de 50 quilos, não
ter doenças transmissíveis

_,

pelo sangue, nem ter ingerido
bebida alcoólicanas 24 horas

�

que antecedem a doação e
•

estar portando documentos
de identificação para facilitar
os registros.

No sábado, dia 2 de junho,
Pomerode fará ummovimento

nas ruas da cidade com

voluntários, estudantes e pro
fissionais da saúde panfle-

o sangue será processado no prazo de quatro horas e depois estará apto para salvar vidas,

tando e convidando a popu- maiores informações pode REQUISITOS - É neces

laçãohásetomaremdoadores entrar em contato com a sárionãoestargrávidaouque
de sangue. A equipe do Secretaria de Saúde pelo já tenha passado pelo menos

Programa da Saúde da telefone3387-3477. três meses do último parto ou
Família de Ribeirão Areia e a aborto. O voluntário precisa
Escola Básica Municipal NECESSIDADÊ ter dormido pelo menos 6

Duque de Caxias farão urna horas nas últimas 24 horas e

blitz educativa em frente ao Cerca de uma em cada cinco se já for doador, que tenha

Supermercado Gumz, no pessoas internadas, doado sangue há mais de 60

Centro, tendo como lema, necessitarão de transfusão dias (homem) ou 90 dias (mo-
"abrace essa idéia, doe de sangue durante o período lher). O ato de doar sangue
sangue, doe vida". O movi- em que permanecerem não. emagrece, não engorda,
mento acontecerá das 8 horas hospitalizadas não afina e nem engrossa o

ao meio dia e contará com a sangue. O processo de doação
presença de ummédico e uma A cada dois segundos, leva meia hora e após, Q

enfermeira no local para algum paciente necessita de voluntário descansará dez
esclarecer dúvidas. transfusão de sangue no minutos e fará um lanche

Em caso de chuva, a ação" Brasil leve, que será fornecido
será cancelada e quem quiser gratuitamente. Marisol vai participar da feira

,rn

Vereadores não aprovaram Assassino contessede
iniciativa de Stammtisch adolescente é preso :�

Caminhada' atrai
muitos participantes

JARAGUÁ DO SUL 60 anos de prisão. A pol1élad l

Joinville informou que Nasci- i:

mento havia sido presd po c

furto, há cerca de dois arios.
O crime aconteceú pe Il

volta das 5 hora�. Hoi erttro li

pelo telhado da casa él� eX' x

namorada,Maria Rosa d�-L'
Rodrigues, 35, e deu �te (
cadas 'nela. Daiana teria levad li

a facada no coração ao tentar rr

defender amãe. Maria fdi atin' 'I
.

, ",

gida em várias partes do êorjXI �

e está em recuperação na,Un .I

No depoimento, Nasc'ünen' 'I

to afirmou que não teve 31

intenção de matar a adoles"
cente e foi à casa da ex-nama' ,

rada - com quem se relacionou �

por cerca de oito anos -' paI3 '

conversar. Disse à polícia que)
acertou Daiana ao tentai tiraf :

a fa�a das mãos da ex-nama'

rada, q�e queria esfaqueá,lo,
Segundo a polícia, elé veio:

para Jaraguá do Sul de 6iúbl��:

��) "'� : ;,l�.r�
\,' 'l

SCHROEDER namento físico da maioria dos

participantes, foi reduzido para
a metade.

DENÚNCIA - Um dentre os

Organizadores, dias antes do

evento, ao percorrer o trecho

para avaliar supostos riscos, se

deparou com pessoas munidas
de facão e outros objetos des
tinados ao corte de árvores.
Eles estavam derrubando

. algumas plantas e palmitos
(atividade ilegal), e ao ver se

aproximar outras pessoas saíram
correndo na expectativa de

. serem policiais ambientais. '

No dia 05 de junho, dia
nacional do meio ambiente,
órgãos públicos farão uma ação
de responsabilidade social
ministrando palestras nas

escolas da cidade. Os alunos
terão. a oportunidade de

plantar árvores e a equipe de

caiaque domunicípio pretende
limpar córregos, lagos e rios em
função da ocasião. (OA)

GUAFJAMIRIM

Realizada no dia 26 de

maio, a terceira caminhada

ecológica reuniu 28 participan
tes e mais os integrantes da
comissão técnica. Foram 15

quilômetros percorridos na

segunda montanha mais alta
do município conhecida por
Serra doAgudo, com 120m de
altitude. O evento durou seis

horas e o ingresso era um quilo
de alimento não perecível que
será distribuído entre a

população de baixa renda.

Equipes que já atuam em

eventos de cunho ecológico
das cidades de Jaraguá do Sul
e Guaramirim participaram da
atividade e fizeram vários

registros da fauna, flora e

animais silvestres que são

� abundantes namata da cidade.
" O trecho inicial do percurso
tflo:h� deveria ser de 30 quilômetros,
�; mais devido ao condicio-

Estámarcado para o dia 14
de julho a realização do se

gundo Stammtisch de Guara
mirim e já se inscreveram 42
grupos para o evento. No ano

de 2006 o encontro reuniu

aproximadamente sete mil

pessoas na rua 28 de agosto.
Tramitava na Câmara de
Vereadores projeto do
executivo que visava repassar
R$ 11 mil para a festa, mas
que foi rejeitado na sessão de

segunda-feira, 28 de maio,
por quatro votos a três. Os
vereadores contrários ao

repasse da verba são Marcos

Marines (PSDB), -Maria
Lúcia da Silva Richard

(PMDB) , Caubi Pinheiro

(PD'f) e Lírio Devigili
(PMDB), A favor do projeto
se posicionaram os vereadores

Jorge Feldmann, LuizAntônio
. Chiodini e Alcibaldo Pereira·

A Polícia Militar de

[oinville prendeu, na tarde de

segunda-feira,
.

o assassino

confesso da adolescente
Daiana Marques de Oliveira,
16 anos, Hoi Ribeiro do
Nascimento � mais conhecido
comoNeguinho -, 31, pedreiro,

.

estava foragido desde sémana

passada e foi encontrado na

casa da 'irmã, no Jaraguá
Esquerdo. o crime aconteceu

na quarta-feira, no Bairro

.jardim Paraíso, emjoinville.
A equipe de investigação

da divisão de homicídios soube

queHoi estava nomunicípio por
meio de denúncia anônima

recebida pela PM de Jaraguá
do Sul. Ele está preso no

Presídio de [oinville e vai

responder por homicídio
consumado e homicídio
tentado, ambos qualificados. Se
condenado, ele pode pegar até

Sete mil prestigiaram em 2006

Germann, todos do PP. O
vereador Belmor Bernardi

(PP), em tratamento de
saúde, não compareceu à

sessão.

Os recursos vetados
seriam utilizados na infra
estrutura do evento e de
acordo com Nilo Martini,
Coordenador da Stammtisch,
a comissão organizadora
deverá se reunir para buscar
alternativas para realização
do encontro.
A palavra Stamm tisch

significa "mesa de tronco".

"-.
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INCREMENTO: NÚMERO DE PACOTES VENDIDOS JÁ SUPERA 2006 EM ATÉ 30%

Frio aumentaprocura por roteiro turísticos na cidade
�Agências de viagens
.festejam clima de
l1nverno antecipado
['e' dólar em baixa
b • J

IA (

J,KE�LY ERDMANN
"�ARAGUÁ DO SU�
)í1 );

r;
As constantes ondas de

;'Írio que vêm chegando ao Sul

_�gBrasil desde o começo de
6])0 'A dliPalO tem aumenta o o

.'ffi6vimento nas agências de
bviagens de Jaraguá do Sul. A

Ite�porada de inverno já
�promete ser uma das melhores
I ' 1

dos últimos anos e, por
1'. , .

enquanto; o acrescrmo no

,p,úmero de clientes chega a

30% nos comparativos com

2006.
A maioria dos viajantes

procura roteiros que possi
bilitem aproveitar as paisa
gens serranas de Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul.

Mas, a baixa na cotação do
dólar também incentiva os

passeios mais longos.A capital
da Argentina e a gelada
Bariloche são os destinos

prediletos.
Conforme a agente de

viagens Célia Siqueira
Campos, hoje é mais barato ir

para o país vizinho do que a

Porto Seguro, no nordeste
brasileiro. Quem se animou a

deixar o país rumo a Buenos
Aires nos próximos feriados
deve desembolsar cerca de

US$ 400 a US$ 500. A
facilidade fica por conta do

parcelamento em até 12
vezes.

Já os que preferirem ficar

por perto podem escolher a

Serra Catarinense. A diária
em um hotel fazenda naquela
região custa, em média, R$
160 por pessoa tendo todas as

refeições inclusas no preço. A
viagem paraGramado, Bento .

Gonçalves e demais cidades
da Serra Gaúcha segue o

exemplo e sai por R$ 150 ao

dia ..

Segundo Sibele de Barros,
proprietário de uma agência.
jaraguaense, as pessoas
interessadas em roteiros como

estes precisam se programar
com antecedência. Para' o
feriado de Corpus Christi, por
exemplo, não hámais pacotes
turísticos destinados à

maioria deles.
Outra dica que Célia dá

aos viajantes é prestar atenção
aos documentos exigidos para
entrar em países do exterior.

"Os vistos norte-americanos
não ficam prontos antes do
mês de setembro", alerta. Os
Estados Unidos também'
costumam entrar na lista de

desejos das férias de julho,
principalmente por causa do

parque da Disney. Além
disso, a Europa é outro tour

bastante procurado pelos
jaraguaenses que aproveitam
viagens de trabalho para
conhecer o continente. Jaraguaenses vão em busca de muito frio e neve nas serras do Sul do País

e.

Onda de frio faz temperaturas çaírem mais uma vez

. Os últimos dias de maio

;proinetemserde frio intensoem

�tgçlo o Estado. As temperaturas
tvoltam a despencar e ainda

possibilitam a ocorrência de
neve na Serra Catarinense.

LDesde o inícíoda semana essa

massa de ar frio também passa

610 Norte e os termômetros
marcam emmédia 6ºC durante
as madrugadas, e no máximo

17ºC ao longo dos dias, se
melhante ao que foi registrado
hB�tem.
f,:/ Conforme ometeorologista
I ga Epagri/Cirarn, Daniel

l)Ç,alearo, o céu pode ficar

nublado hoje e amanhã. Já
Jpara o primeiro dia de junho,
,��xta-feira, a previsão é de

...
chuva e clima ameno. Depois
Aessa instabilidade, porém, é a

DIVULGAÇÃO

Frio continua até próxima semana

vez das nuvens irem embora e

dar lugar para sol brilhar
durante o final de semana.

Nestes dois dias o frio volta, a
exemplo do que vem aconte

cendo com freqüência desde o
começo do outono.

I

FRIO SERRANO - A tem

peratura registrada em São
Joaquim foi amenordos últimos

39 anos, segundo a Epagri/
Ciram: - 5ºC às 6h. Já na vi
zinha Urupema, a mínima foi
de -4,3ºe. NoMorro daIgreja,
em lJrubici, o frio era ainda
mais intenso e chegou aos dez

graus negativos. Na cidade, a
sensação térmica fez a po

pulação tremer com - 18ºe.
Mas, para frustração dessas

pessoas, a neve não veio por
causa da falta de umidade ..

VERANICO - O tradicional
calor de maio se atrasou e só

chega a SantaCatarina no

próximo mês. Segundo Ca

learo, junho será diferente do
normal e terá, pelomenos, uma
semana sem frio algum. O
tempomuda em julho e agosto,
quando o inverno chega com

força total.

(�:�ssaltante invade escritório de cobrança
i �

;'JARAGUÁ DO SUL

Uma empresa de

,cobranças instalada na Rua

.Reinoldo Rau, Centro da
.

r cidade, foi assaltada na

£!Uanhã de ontem. O homem

�ue invadiu o escritório

(;estava armado e levou cerca

(.:�e R$ 60 das mãos da

'i funcionária. A ação começou
'fj,por volta das 8h50 e não

demoroumais de dezminutos

para terminar.

O ladrão fugiu sem ser
reconhecido. Conforme a

empregada, que preferiu não

se identificar, ele vestia calça
jeans e jaqueta pretas e tinha
o rosto coberto por.capuz. As
poucas coisas visíveis eram a

barba escura e os olhos.
"Percebi que o esquerdo era

meio acinzentado, com

problema", lembrou. O assal
tante a ameaçou durante

todo o tempo.
Esta mesma empresa já

teve prejuízos semelhantes
uma outra vez. Há dois anos,
o proprietário encontrou o

estabelecimento arrombado e

o cofre aberto com a ajuda de
uma furadeira. Ele não quis
divulgar qual o valor furtado.
Até o fechamento desta

edição, o responsável pelo
assalto de ontem não havia
sido preso. (KE)

, .... " .......

Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Mfdia Regional.

A Instalação da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Mídia Regional

acontecerá neste dia 30 de maio, às 19 horas, no Salão Nobre da

.Câmara dos Deputados, em Brasília - DF. Nesse evento, também ocorrerá a

posse da nova Diretoria da ADI Brasil (Associação dos Diários do Interior).

IIAlli
Associação dos Diários do Interior

A fOrça damídia ......

formula
ÇOMUNICA,ÇÃO
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NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMU
DIA

DEVOLVEMOS À DEUS A JÓiA .QUE ELE NOS EMPRESTOU!

A família enlutada de MOACIR POKRYWIECKI

CORAJOSO, HUMILDE, PERSEVERANTE, AMIGO, SINCERO, ESSAS SÃO
ALGUMAS DAS
VIRTUDES DE MOACIR POKRYWIECKI QUE FOI, DEIXANDO MUITA
SAUDADE MAS QUE, COM
CERTEZA, ESTÁ NUM LUGAR MUITO MELHOR OLHANDO POR NÓS.

AGRADECEMOS A TODOS QUE ESTÃO NOS DANDO FORCAS NESSE
MOMENTO DIFíCIL, EM ESPECIAL AMIGOS, FAMILIARES', DR. LUIS
CARLOS STOEBERL E A EMPRESA DUAS RODAS.
CONVIDAMOS A TODOS PARA MISSA DE SÉTIMO DIA,QUE SERÁ
CELEBRADA NA PARÓQUIA SÃO
SEBASTIÃO NESTA SEXTA-FEIRA (01/06/2007).

"QUANDO VOCÊ ATRAVESSAR ÁGUAS PROFUNDAS, EU ESTAREI AO
SEU LADO". (Isaías 43.2)

FAMíLIA POKRYWIECKI

1liii, Secretaria de Administração
• II1II Diretoria de Recursos Fisicos
..=�m Coordenadoria de Licitações e Contratos

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

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de eletrodomésticos, destinados
para os .gabinetes Odontológicos da Rede Municipal de Jaraguá do Sul, conforme
especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/
2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro
de 2005, ART. 30 INCISO VII E VIII.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia
12 de junho de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo

dia, na ·sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento
estimado para aquisição: R$ 7.208,00(sete mil duzentos e oito reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internei no endereço www.;araguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 24 de maio de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

II1II Secretaria de Administração.!;11111 Diretoria de Recursos Físicos

.::=� Coordenadoria de. Licitações e Contratos

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2007-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDETIPO: menor preço GLOBAL
OBJETO: O presente edital consiste na contratação de serviços especializados em clínica
veterinária, com disposição 24 horas, compreendendo transportes, tratamentos e hospedagens
de animais (cães e gatos) que se encontrem errantes em vias públicas, desde que oferecendo
risco a população por serem agressivos, quanto a zoonoses, e ou atropelados, conforme
especificações descritas no Item l-Objeto do Edital e em conformidade com o Anexo 1-Minuta
de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI
COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO VII E VIII. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 13 de junho
de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na
RuaWalter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura
dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de
Licitações e Contratos. Orçamento estimado para a contratação: R$ 27.220,00(vinte e sete mil
duzentos e vinte reais). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.;araguadosul.sc.qov.br

Jaraguá do Sul (Se), 25 de maio de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

IIIIIn Secretaria de Administração
IIIII�IIIII Diretoria de Recursos Físicos

�':a Coordenadoria tie Licitações e Contratos

EDITAl
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2007

fUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO: menor preço por ITEM
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de mobiliários, destinados
armazenamento de remédios no almoxarifado da Farmácia Básica e para os

consultórios odontológicos da Rede Municipal de Jaraguá do Sul, conforme
especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/
2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro
de 2005, ART. 3" It�CISO VII E Viii. nATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES. Atá às 13:30 noras do Ui" 1':' ::� jlllllj(J de 2007, na Coordenadoria
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do R;o Moiha. O CREDEnCIAMENTO e abertura dos envelopes
serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de
llcltações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 10.000,00(dez
mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima
ou via Internet no endereço www.;araguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de maio de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

"A empresa Cofical RENK Mancais do Brasil Ltda,
I estabelecida na Rodovia BR 280, km 54, nO 10386 -

Bairro Avaí � CEP 89270-000 - Guaramirim - SC,
CNPJ 05.776.910/0001-84, I.E. 254.611.311,
comunica o extravio da Nota Fiscal 000624, série 2,
sendo extraviada a primeira via, terceira e quarta via da
mesma."

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Oficina Dia do Desafio
Para os adeptos da atividade

física, acontece hoje mais
uma edição do "Dia do De
safio". O encontro está mar

cado para as 7h45 na frente
da Studio FM. O evento é
uma campanha mundial de
incentivo à prática regular de
atividades físicas em benefício
de saúde e bem estar. Os or

ganizadores lembram que

qualquer atividade física é

valida: caminhada, corrida,
ginástica, passeio de bicicleta,
entre outros. Este ano,Jaraguá
do Sul vai competir com a

cidade de Angra dos Reis (RJ).
Após a realização da atividade,
(de pelo menos 15 minutos

pelo) deve-se regis-trar a

participação nos tele-fones do
Sese: 3370-9555 ou3371-8930.

Cursos Gratuitos
Estão abertas até amanhã as

inscrições para o exame de

classificação dos cursos

técnicos gratuitos do Cefet de
Jaraguá do Sul. A unidade
oferece os cursos técnicos de
Eletrotécnica, Mecânica In

dustrial, Têxtil (Malharia e
.

Confecção) e Moda e Estilis
mo. As inscriçôessão na sede
da unidade, das 14h30 às 21

horas, ou pela internet no
www.cefetsc.edu.br. Informa
ções no telefone 3275-0911.

CÉSAR JUNKES/OCP

Edital de Música
Até o dia 29 de junho, estão abertas as inscrições ao 1 º

Edital Petrobras de Festivais de Música, que destinará R$
2,5 milhões para o apoio a festivais de todo o país que
favoreçam a circulação e a divulgação da produção musical
brasileira. O programa é uma iniciativa inédita que visa
fortalecer o circuito de festivais, que representam hoje o

principal canal de circulação dos artistas brasileiros pelo país.
O edital pretende dinamizar a cadeia produtiva da música,
atuando em um de seus principais gargalos, que é a circulação
e distribuição. Informações pelo 'e-mail editalfesti-

. vais@ims.com.br.

Homenagem
às Mães
Será amanhã a homenagem

do Dia das Mães. O evento

acontece no pavilhão "B'.' do
Parque Municipal de Eventos ..
A festa contará com apre

sentação artística, sorteios de
brindes, café colonial e baile.
Cerca de duas'mil mães, que
participam dos 75 clubes de
mães de Jaraguá do Sul, serão
homenageadas. A festa é uma

promoção da Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Familia. A sede do clube 'de
Mães está situada junto a Praça
Ângelo Piazera onde são ofere
cidas oficinas e aulas de ginás
tica gratuitamente para todas
as participantes. Informações
podem ser adquiridas a través
do telefone3274-8818.

• LOTERIAS'
• l.OTOFÁCll..

concurso: 223

02'+@4-07 .. 09_.. '.....0--"
11-12-13-14-16
20 - 21 - 22 - 23 - 24

"

POLICIAL
Entre os dias 16 a 24 de junho

acontece a Oficina de Produ

ção Cinematográfica, com

Ricardo Karam, em Floria
nópolis. O curso prevê o

incentivo a criatividade e o

poder de decisão. O investi

mento da oficina é de R$ 400.
O local é o CIC (Centro
Integrado de Cultura), na

Avenida Governador Irineu
Bornhausen, 5.600. Informa
ções pelo telefone (48) 9935-
1533.

Exposição
Usuários e visitantes da

Biblioteca Pública Rui Bar
bosa que passarem pelo esta

belecimento até o próximo
dia 31 poderão apreciar a

Exposição Arte em Garrafas.
As obras foram confec
cionadas pelo artista Leonélio
Camargo, que utilizou a

técnica de esmalte sobre
vidro.

Encontro
I

Entre os dias 7 a 9 de junho
acontece o 6º Encontro Na
cional da Mulher Conta
bilista, no Centrosul (Centro
de Convenções de Floria

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

mercado de trabalho. Infer-
.

mações pelo telefone (47)
.3323-7676 ..

Núcleos ampliam comunicação
Os núcleos que congregam setores de atividades contam

com mais uma ferramenta de comunícação com os

empreendedores associados à Acíjs e Apevi. Além dos
meios já disponíveis, que incluem informativo on-line,
informativoimpresso mensal e o caderno Núcleos em

Pauta, agora todas as informações sobre os 26 núcleos
podem ser encontradas no site da Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul. O presidente do Conselho de Núcleos,
Leandro Bauer (foto), fez o lançamento conjunto dos sites
durante a plenária de segunda-feira, 28. Leandro Bauer
acredita que, desta maneira, o site fica enriquecido com

informações de todos osNúcleos.

l�):
OCORREIODOPOVO

Assalto
Na segunda-feira, por
volta das 21 horas,'
ocorreu um assalto a

residência em

Massaranduba.
. Moradores ouviram
disparo de arma de fogo
vindo da residência. No
local dos disparos a pM
localizou o proprietário •

da residência ferido por" -

uma faca. A vítima
relatou que se deparou
com três homens na

sala de sua casa

armada de faca
anunciando assalto.

Moeda
No domingo, na Rua
Jose Teodoro Ribeiro, no
Bairro Ilha da Figueira,
em Jaraguá do Sul, a

PM atendeu uma

ocorrência de moeda
falsa na Sociedade
Vitória. Um adolescente
de 17 anos tentou

repassar uma nota de
R$50 falsa. Ele foi
encaminhado para o

Conselho Tutelar.

11

Lesão i,',

No Bairro Jaraguá 84,
por volta das 15 horas
do domingo, a PM
atendeu a ocorrência de ;;
vias de fato. G.w., 36,
estava visitando seus

filhos quando ao

encontrar a ex-esposa,
C.R.S., 28, começaram
uma discussão. Ele
sacou dois tacões e

partiu para cima da
mulher. D'S familiares
tentaram defende-Ia e

atiraram uma pedra na

cabeça de G.w.

,.
� "

'. ;11

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,941 1,943 fl

PARALELO 1,99 2,09 fl

TURISMO 1,910 2,040 fl.

EURO

COMPRA VENDA

2,6210 2,6233

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCIlAÇÃO
fl B'OVESPA 51.713 -0,78%
11 DOW JONES (N. York) 13.521 0,10o/d

'

11 MERVAL (B. Aires) 2.202 0,43%
11 NIKKEI (Tokio) 17.672 0,48%

• POUPANÇA • CUB maio

0,6697% 797,30
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ASE DECISIVA: JARAGUAENSE DISPUTA HOJE SEMIFINAIS DO INDIVIDUAL E AMANHÃ POR EQUIPE
DIVULGAÇÃO

I

Joice Pauli diz que a disputa será igual na final, tantó por equipe como também no individual, e tem chances de voltar com medalha
I

classificada para a final por
equipe, que será disputada
amanhã, e na semifinal a ser
disputada hoje, na indi
vidual. Com a equipe ama

relinha, fez a melhor marca
em fase eliminatória do mun
dial - 3.363 pontos, sendo
818 deles de Joice.

"Quando estávamos no

Brasil, pensávamos que po
deríamos chegar na final. Mas
chegando aqui, perce-bemos
que as dificuldades seriam

bem mais do que esperáva
mos e ficamos assustados. Mas

jogamos muito bem e con-

seguimos bater todos os muito nivelada. Difícil apon-
\

recordes possíveis", disse a· tar quem sairá com o primeiro .

jogador, por telefone, da lugar", disse Joice. Mesmo
pequena cidade alemã, de favoritas, as alemãs ficaram

apenas nove mil habitantes, apenas 28 pinos à frente das
No individual, Joice mareou brasileiras na primeira fase.
819 pontos e ficou em quarto Além da equipe e indi-

lugar, atrás das alemãs vidual, as brasileiras se

Yvonne Ruch (897), Bianca classificaram também nas

Mayer (863), da brasileira. duplas e rio sprint. Os homens
Marion Cantieri (831) e da também vêm conquistando
croata Meri Gelic (821). resultados inéditos e recor-

As adversárias brasileiras des. Pela primeira vez, a

na final serão França, Ho- equipe brasileira está na final

landa, Luxemburgo e Ale - da competição. Na primeira
manha, esta última favorita fase, mareou 3.491 pontos,
ao título. "A competição está melhor marca da equipe

(J' !

neller faz melhor
�édia da carreira
JARAGUÁ DO SUL
O atleta [éferson Heller

(Urbano/Celinho) participou,
no fim-de-semana, de uma

prova de rua, na USP em São

P�10 (SP). O jaraguaense
terminou em 22º lugar no
gebü entre trêsmil corredores
e ficou em sexto na categoria
25-29 anos. "Fiz a melhor
prova desde que inicie no

atletismo, há um ano", disse
el�� que fez a prova em 3m32
Or quilômetro. Heller terminou em sexto luqar
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Guaramirim
As semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Suíço - "Romeu
Butschardt", já estão definidas. No próximo sábado, a partir das 14h30
no campo do Figueirinha, jogam Os Jagunços x Beko's e, na seqüência,
Real Player/A+ Gelada xValcanaia Materiais de Construção. No Sênlor
- Taça Norberto Wulf, os seguintes resultados - Oeste 4x2 Misto, Beira
Rio 1 OxO Vila Amizade, Serenata 1 x,1 Barcelona, Magna Logística 4x1
Altitude e Beko's 3xO Barro Branco, No próximo sábado, mais cinco
jogos, dois deles a partir das 1 �h na Sociedade Diana e a partir das
13h45 na Corticeira.

Em primeiro
A equipe feminina de atletismo
da Malwee/FME conquistou, no

fim-de-semana em Mafra, o título
do Estadual Adulto, somando 88

pontos e ficando à frente de
Concórdia (62) e São Bento do
Sul (43). Já o masculino
terminou em quarto, com 104

pontos, atrás de Concórdia (272),
Chapecó (180) e São Bento do
Sul (163).

Handebol
A equipe masculina da ADHJ/
FME de atletas nascidos até 1991
venceu a Copa Sul-Brasileira de
Handebol, realizado neste fim
de-semana no Ginásio da

Arsepum. O time da casa somou

12 pontos, contra dez de Joinville
e oito de Itajaí. O feminino ficou
em terceiro lugar, atrás de
Joinville e Florianópolis.

l�· .

.• ,;,''f<fI<;�"', Julimar Pivallo
.\�.� f:,�

1
i I
I I

I

33 rodada
o Caxias empatou em 1x1 com

o Vitória e segue na liderança
do Campeonato Jaraguaense
Sênior, agora com sete pontos,
ao lado do Cruzeiro, que goleou
o Cruz de Malta por 5x1. A
Mecânica Taió está em terceiro
com seis, depois da vitória por
3xO em cima da Ponte Preta. No
outro jogo, a Kiferro fez 7x2 no

Rio Molha.

Joice Pauli na final do mundial
�teminifio de bolão na Alemanha �!it�:�: �o�oa���!a

1
-

.

I

)J equipe brasileira
,:�i lei a melhor marca

1-1L a�todos os tempos
r:í � competição

I

i
I
I

Ui JUllMAR PIVATTO
'�� JARAGUÁ DO SULI

.

:0 O,ERTHAL (ALEMANHA)
I
I
,

1 A jaraguaense Joice PauliI .

.: es�á emOberthal, na Alema-
n n�a, onde disputa o Cam
", pebnatoMundial de Bolão 16

com 9- Seleção Brasileira. E
vem fazendo bonito. Está

Bolívia ameaça
boicote na Copa

Clodoaldo pode.
jogar no clássico

JARAGUÁ DO SUL

Foi aberta ontem à noite,
no Ginásio do Colégio Ma
rista São Luís, a 24ª edição da
Olichamp (Olimpíada
Champagnat), que neste ano

terá a participação de 630
alunos desde a educação
infantil até o ensinomédio da
escola. A competição segue
até no sábado, 2 de junho,
quando se encerra com o

torneio de ex-alunos no

futebol suíço.
Os alunos dos ensinos

fundamental II e médio

Copa Clio
o pilato jaraguaense Kreis Jr.
não teve sorte na 3a etapa da

Copa Clio, disputada domingo
em Tarumã (RS). Na primeira
volta, quando estava sem sexto

lugar, levou um toque e parou
fora da pista, não conseuundo
voltar. O piloto agora volta as

atenções para a etapa de 10 de

julho em Brasília.

-,
,

disputam as modalidades de
vôlei, basquete, futsal, futebol
suíço, handebol, tênis de

mesa, xadrez e atletismo, Já
os da educação infantil e

ensino fundamental I fazem
atividades recreativas, jogos
e brincadeiras de acordo com
a faixa etária. Na abertura de
ontem, a atleta Mariê Nazá

rio, da equipe jaraguaense de

natação, fez o juramento do
atleta. A tocha olímpica foi
levada pelo atleta do futsal
Célio Bayer Júnior e pela
atleta do vôlei Laís Helena
Zimmennann.

,
.

,

. ,

,

· .

·

,

Edição da Olichamp deste ano terá a participação de 630 alunos
·

�. ..

A Federação Boliviana de
Futebol pode boicotar a Copa
América de 2007, na Vene

zuela, como forma de pro
testo pela .decisâo da Fifa de
vetar jogos internacionais em
cidades situadas. a mais de
2.500m de altitude. Segundo
o vice-presider+ 18 en

tidade, Mauricio Méndez, o
país discutiu uma possível
ausência com Colômbia e

O atacante Finazzi, do
Corinthians, com dares

musculares, está pratica
mente descartado para o

clássico de domingo contra o

Santos e, o recém-contratado

Clodoaldo, que ainda não foi

apresentado, pode ser a opção
do técnico Paulo César

Carpegiani. "O Finazzi está

praticamente fora. Então, eu
testarei o Clodoaldo nessa

Equador, que junto.com Peru posição", disse Carpegiani.
e Paraguai apóiam a causa' Clodoaldo é um dos destaques
boliviana. do Criciúma.
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À VENDA: INGRESSOS ESTÃO DISPONíVEIS NOS POSTOS MIME A PREÇO ÚNICO DE R$ 10

Ansiedade para estrear na Arena Jaraguá
Malwee faz hoje
o primeiro jogo
em casa nesta

temporada

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Depois de três jogos em

Seara e vários fora de Jaraguá
do Sul, a Malwee finalmente
jogará diante da torcida. Hoje,
às 20h15 contra o Atlântico,
será també� a primeira partida
da equipe jaraguaense na

Arena [araguá. Por isso, a

ansiedade de todos é visível. O
objetivo é continuar com a boa
campanha. Atualmente, a

Malwee ocupa o sexto lugar na.
Liga Futsal, com 17 pontos em
nove jogos, Os ingressos para a

partida estão à venda nos

Postos Mime da Walter
Marquardt, do Kalbach, da
WEG II e do Ana Paula, por
R$10.

O técnico Fernando Ferretti
disse que, com a Arena, 8.

responsabilidade aumentou. ''A
expectativa é muito grande.
Temos de. jogar à altura damag-

nitude deste espaço", disse. O
ala Jean, que volta de contusão
no tornozelo direito, faz o pri
meiro jogo em Jaraguá do Sul

.

com a camisa da Malwee, e

. também diz estarmotivado. 'A
motivação é muito grande. É
um privilégio poder jogar dian
te desta torcida", disse o atleta,
que só jogou aqui como adver
sário do time jaraguaense,
quando defendeu o Umua
rama.

Leco também falou da
ansiedade de jogar em casa

com a Malwee. "O desafio e a

responsabilidade aumentaram.
Queremos jogar um futsal cada
vez melhor para atrair novas

expectadores à Arena, princi
palmente os torcedores das
cidades da região", disse o
jogador.

Sobre o adversário, Ferretti
espera que os gaúchos joguem
fechados. "Tivemos uma con

versa antes do treino e disse
para termos cuidado com nosso

posicionamento de ataque". O
único desfalque continua

sendo o pivô Fio, que se

recupera de uma cirurgia' no
joelho e deve voltar dentro de
90 dias.

PIERO RAGAlli,

Painel Gestores de Sucesso

James Hunter Palestrante Internacional
O BRASIL NO CENÁRIO MUNDIALMiguel Abuhab

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

Fundador da DATASUL �.A Vinod Thomas Palestrante Internacional

Diretor-Gerallndependente de Avaliação de Operações do
BANCO MUNDIAL ,

Palestra: O Brasil Visto por Dentro

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

Alexandre Hohagen
Presidente da GOOGLE Brasil G Ie
Tema: Criatividade e Inovação O()g�

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

Lírio Parisotto
Presídente da VIDEOLAR

Roberto Abdenur
Fernando M. de Mattos

Diplomata e Ex-Embaixador do Brasil
Palestra: O Brasil na Competição InternacionalPresidente do COSTÃO DO SANTINHO

Entrevistador George Vidor êrnesto Heinzelmann Mediador

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

Editor do Jornal O GLOBO
e Comentarista do GLOBONEWS

Ulisses Tapajós
Vagas limitadas Inscreva-sejá! (47) 3454-0100;',,·Presidente da MASA da Amazônia

Tema: Gestão de Pessoas - Inovação e Empreendedonsmo Os organizadores do Congresso reservam-se o direito de aíterar o quadro de palestrantes em caso de impedimentos por quaisquer motivos.

iii ftI
Patrocínio Apoio Apoio Of,cial Prornoçào Organilaçao RealizaçáOe

��4 I
da ,alra Organizaçáo

FCJ� ...-�
...�

." U\RI'ARASER \� FUNTURISMO � ; �I- �Bradesco BrasiiTelecom ••• casa .....ê�� GAZETA MERCANTIL _..._ ..-

_Wiii -,- Celese _.- Sofuçeest.llCtAOI'IIfg,IIQfl.A D.PJ"ASUL LlDER. oo·..._ .......ct"_""",,
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DEFESA CIVIL
ALERTA PARA A
POSSIBILIDADE DE
GEADA NO ESTADO

JEFFERSON PERES
DEFENDE O AFASTAMENTO
DE R�NAN CALHEIROS

CRESCIMENTO: OS CUSTOS COM O CIGARRO DEVEM AUMENTAR AINDA MAIS

Feijão e arroz perdem para o cigarro
os preços do cigarro, por um
lado, e os do arroz e do feijão,
pelo outro, passaram a variar

em direções contrárias. En

quanto o preço conjunto do
arroz e do feijão acumulou
uma baixa de 20,35% entre

janeiro de 2004 e abril de

2007, o do cigarro acumulou
uma alta do 29,57% no

mesmo período.
Segundo o coordenador

do estudo, André Braz, o

peso do cigarro no orçamento
dos brasileiros que fumam
tendem a aumentar ainda
mais nos próximos meses. "Os
índices de maio mostram

reajustes nos preços de dois

grandes fabricantes (de
cigarro), o que deve elevar
as despesas", assegurou o

coordenador.

tece porque nos últimos anos

o preço do tabaco aumentou
significativamente, e o do
arroz e do feijão diminuiu da
mesma forma.

A aquisição de cigarros
em abril passou a compro
meter 1,25% do orçamento
familiar dos brasileiros que

compram cigarros, enquanto
os recursos destinados à

compra de feijão e arroz

representavam apenas 0,85%
do orçamento familiar.

Há pelo menos cinco

anos, as despesas com arroz

e feijão comprometiam cerca

de 1,3% do orçamento de
uma família e o dinheiro

gasto com cigarros 1,03%.
Mas os dados divulgados

pelo FGV mostram outra

realidade. De 2004 para cá,

A disparidade
acontece porque
o preço do tabaco
aumentou, e o do
arroz e do feijão
diminuiu

RIO DE JANEIRO

O brasileiro destina
atual�ente mais recursos à

compra de cigarro do que a

de arroz e feijão, os dois ali
mentos básicos da dieta
nacional. Os dados são de
um estudo da FGV (Fun
dação Getúlio Vargas),
"divulgados. ontem pela
manhã.

De acordo com a pes

quisa, a disparidade aeon- A compra de cigarros em abril comprometeu 1,25% do orçamento familiar

Dólar baixo imp�lsion�
venda de computador

Novo método para diagnosticar hepatite
RIO DE JANEIRO novo método é. ser menos

doloroso do que a coleta de

sangue. Segundo ela, a de

tecção da doença é impor
tante durante a ocorrência de

surtos, quando é necessário

confirmar os diagnósticos.
A pesquisadora explica

que, com o método atual, de
retirada do sangue, muitas

pessoas se recusam a fazer os

exames, o que dificulta o con

trole da epidemia pelas auto
ridades de saúde. O que não

deve acontecer com o novo

método, de coleta de saliva.
''A importância de detec

tar o vírus nessas amostras é

investigar o surto. Ou seja,
você pode esclarecer, por

exemplo, que vírus está cir

culando, o genótipo do vírus,
a fonte de transmissão da

doença. Isso facilita conter o

surto. Se você conseguir
diagnosticar precocemente a

doença, pode controlar mais
facilmente a epidemia", disse.

Um novométodo de diag
nosticar a hepatite A através

da saliva foi desenvolvido por
uma pesquisadora do Instituto
Oswaldo Cruz, do Ministério
da Saúde. Atualmente, o

diagnóstico da doença é feito
com um exame de sangue.
A biomédica e mestre em

Ciências Luciane Amado,
responsável pela inovação, diz
que a grande vantagem do

SÃO PAULO Avelino Nogueira, gerei le
compras de informática.

Segundo Cesar Ay' ( é,
diretor de marketing de l ia

empresa de Informáti. a os

preços de cornputador-s ti>

veram uma redução de 9(/0 nas

últimas três semanas. "O k at

afeta o preço à vista, é

preciso lembrar que 701' L os

computadores vendid 10

varejo são vendidos por _1, 1-

ciamento", dizAyrnoré. ( ro

fator que favorece artig- .:Ie
informática a preços m: m

conta é a própria necess d,:lle
de reposição tecnológico ele

faz cair o preço de artigo. 1 tis

antigos, sendo que eles p( ro fi
os atrativos ao aparece 'go
maisnovo.

Para Valeria Me 11 a,

diretora da Área de Sis c' as

de uma fábrica de comai 'a

dores, a tendência é de CI .s

cimento também das v no as

de notebooks, impulsi I d as

pela base dólar ba": e

reposição tecnológic A

penetração de noteboc 10

Brasil é muito pequena: 1 Yo.
No Chile, ela chega a ".)",
diz.

Embalados pelo dólar bai

xo, que barateia o preço .das
peças importadas, e por pro

gramas de incentivo gover

namentais, as redes de varejo
têm incrementado as vendas de

computadores, que já beiram
os R$ 900. Diante demáquinas
13,23%mais baratas (dados do
Índice de Preços ao Consu
midorAmplo, a inflação oficial,
que consideram os últimos 12
meses encerrados em abríl), .0
consumidor consegue escolher .

modelos mais atraentes e com

mais funções sem gastar mais

por isso .

. Entre os modelos mais

simples, que têm a confi

guração dentro do programa

"Computador para Todos",
podem ser encontrados em

média a R$ 999. Em maio do
ano passado, o mesmomodelo
era encontrado a R$ 1.199.

Segundo especialistas,
dólar tem ajudado no ganho
de configurações a preços
melhores. "O dólar tem aju
dado no ganho de configura
ções a preçosmelhores", afirma

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

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

Municipal de Educação Infantil "GUILHERME TRIBES". A sorteada foi a funcionária Sra. Marilene Maria K. Vieira Fontes.

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

faz empréstimos com desconto em folha para funcionários públicos municipais, estaduais, federais, correios, IPESC e INSS.
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SANTA CATARINA JÁ SENTE A QUEDA BRUSCA DE TEMPERATURA

Defesa Civil alerta
I
para frio e geada
A orientação é para
que os agricultores
se previnem,
a fim de minimizar
os efeitos do frio

BRASíLIA

A Sedec (Secretaria de
Defesa Civil), do Ministério
da Integração Nacional aler
tou na manhã de ontem para
a queda de temperatura e a

possibilidade de geada até

quinta-feira, 31, em cinco

estados brasileiros. Entre eles
está Santa Catarina, que já
sente a queda brusca de

temperatura, devido à che

gada de um forte massa de ar

polar. Foram alertados tam

bém os estados de São Paulo,
Paraná, Mato Grosso do Sul
e Rio Grande do Sul.

Nos três estados da região
Sul, segundo a Secretaria,
está previsto friq intenso, com
temperaturas mínimas em

zero grau nas áreas mais altas,
o que poderá favorecer a

ocorrência de neve e a

formação de geada. Ainda de
acordo com a Defesa Civil, a
previsão é de. queda de

temperatura a até um grau

CÉSAR JUNKES/OCP

o CORREIO DO POVO

A sensação de frio será ainda maior devido aos ventos do quadrante sul

negativo nos estados de São
Paulo e Mato Grossodo Sul,
também com possível forma
ção de geada.
A Secretaria recomendou

aos estados que orientem os

agricultores para tomarem as

medidas preventivas neces

sárias, a fim de minimizar os
efeitos do fenômeno. E

atenção especial aos mora-

90res de rua, porque "a sen

sação de frio será aindamaior
devido aos ventos do qua
drante sul". Para as regiões

litorâneas estão previstas
ondas de até cinco metros em
alto mar, por isso a Secretaria
desaconselha a navegação.

Os alertas para Rio
Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná basearam
se em informações do Cptec
(CentroNacional de Previsão
do Tempo e Estudos
Climáticos) e do Inmet

(Instituto Nacional de

Meteorologia). E os demais,
segundo a Secretaria, em

.informações do Cptec.

Papel cartão e carne

suína puxam, vendas
FLORIANÓPOLIS

Seguindo a tendência ver
ificada em março, as expor

tações de Santa Catarina para
o Mercosul entre janeiro e

abril cresceram 26,1% sobre
o mesmo período de 2006,
novamente acima da média
nacional (18,6%) e do cres

cimento do . total das

exportações do Estado no

mesmo período (18,1%). Esse
avanço continua sendo
puxado pelas vendas externas
de papel cartão kraftliner,
que aumentaram 68,8% na

mesma comparação de

períodos e assumiram a lide

rança nos embarques com

US$ 22,4 milhões.
As vendas de carnes

suínas também continuam

com forte crescimento, resul
tado da maior busca da agro-

.

indústria catarinense por
novos mercados em razão do

embargo da Rússia, hísto
ricamente omaior comprador
de suínos de SC, que per
manece desde o fim de 2005.
As exportações do produto
para Argentina, Paraguai e

Uruguai chegaram US$ 16,4
milhões, com crescimento de
92,2% sobre o 'período de
janeiro a abril do ano passado.
Já os refrigeradores e conge
ladores conseguiram recu

perar.a queda do início do ano
e cresceram 3,1% no primeiro
quadrimestre, ultrapassando
R$ 19milhões.
AArgentina importou US$

144,9 milhões das empresas
catarinenses entre janeiro e

abril, 26,9% a mais que no
.

mesmo período do ano pas
sado. Apesar dos números bem
menores, \ o incremento das
compras do Uruguai foi mais
significativo (36,6% namesma

comparação de períodos, che
gando a US$ 31,8 milhões).

GOVERNO

Tribunal aprova
contas de se

O Tribunal de Contas do
Estado aprovou por unani

midade as contas de 2006 do
governo Luiz Henrique/
Eduardo Moreira na última

segunda-feira, 28, na

Assembléia LEgislativa do
Estado de Santa Catarina. O
relatório do Conselheiro
WilsonWan-Dall, com cinco

ressalvas e 14 considerações,
teve apro-vação unânime dos
outros cinco conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado.
O secretário de Estado da
Fazenda, SérgioAlves, repre
sentou o governador Luiz

Henrique e, junto. com a

diretoria da Fazenda, se

colocou a disposição do
Tribunal. A colenidade foi

presidida por José Carlos'
Pacheco. O parecer seguirá
para votação pelos deputados
na Assembléia Legislativa,
ainda sem data definida.

Pelo Estado
Mídia regio·nal

Será lançada hoje em Brasília com a presença de ministros, parlament�res"."
�utoridades e emp�esários a.Frent.e Parlamentar. <t; �poio à Mídia Regíonal.j,

batizada como O'Brasil no Brasil lnieiro, sob a presidência do deputado federal
Claudio Vignatti (PT). Deputados de todos os estados - 235 no total - aderiram.
Ainiciativa, primeira do gênero, foi discutida com entidades e empresas db sêfot)9
como a ADI Brasil e a Central de Comunicação, durante dois anos. A Frente dará f) •

mais voz aos jornais e emissoras de rádio e TV do interior do País e coloca em ��s''Ei '�.

taque a importância social e econômica da imprensa regional, 1/

quemuitas vezes
é o principal órgão de informaçãodo cidadão", diz Vignatti. Na cerimônia ainda28 �
será empossado o novo presidente daADI Brasil, Eladio Dios Vieira da Cunha.

---------------------------------.brjAssociação dos Diários do Interior - colunaadsêcnrsc.corn.br
--_ .._- ----_. -----..........;.------_._--------_._-

CHICO ALVES COM CARLA DARlAND E PATRÍCI� GOMES/FLORIANÓPOLIS

em

Incluir o/;
Projeto Incluir, que se�á lançado na �xta-feíra G ,II I

pela Secretaria da Agncultura e .parcerros, pre- .

tende inserir a partir de julho 20mil famílias now O
Pronafna safra 2007/2008. Por meio da contrata-a J I

ção de crédito de custeio, a intenção é reduzir as( �I
exposição de agricultores familiares não atendi- I m
dos pelo programa em se a variação de preços·.Jl V

Agilidade .

8', '�
Senadora Ideli Salvatti anunciou em plenário { �1
ontem que entrou com projeto de lei para alter,£; G
rar oCódigo de ProcessoPenal e dar príorídade"
de tramitação aos processos judiciais que tratam: li ffl

de crimes de responsabilidade de funeionárioss 1 )J

públicos. A líder petista pediu que seu projeto;g �,
seja discutido imediatamente na Comissão delf

.-:

Constituição e Justiça, que o analisará em cará-
1

ter terminativo. A proposta já recebeu o apoi8 J

do presidente da Associação dos Magístradof b
Brasileiros, catarinense Rodrigo Collaço, que1 v I
recebeu o projeto emmãos da senadora.

.,

SCfora
O ministro da Educação, Femando Haddad» l � !

convidou representantes dos mil municípíosç, £
brasileiros com pior' Indice de Desenvolvi-

- I J
menta da Educação Básica (Ideb) pàra o lari-'1 1

çamento do PAC da Educação. Santa CataritlairJ)J '

está entre os quatro estados que ficarãode for'L
.

da solenidade, marcada para 13 de junho, no
Maranhão.A justificativa doMinistérioé que o
Estado não tem municípios com fudiees'ruiriJ1

.

Sem litígio
o ministro JoséAntônio-Dias Toffoli garanti"
que chamará o Inera para prestar ésclarecif;1f
mentes sobre o processo que envolve a desa
propriação de terras localizadasentreCampos
Novos e Abdon Batista, para uma comunidé\'f.\.
de que se define como quilombola. Pretende
averiguar se o órgão não está extrapolando
os limites da lei. De acordo com o presídente
da Associação dos Legítimos Proprietários de]? 1 !

Terras da Antiga Fazenda São João, Luiz Mâ",';TI J

nica, o ministro quer resolver o impasse sem, 0 '

litígio, seguindo o que determina a lei.
. ',ê_

. í[j J

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

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Mal1hã -

Jornal O Iguassu • Municipio Dia-a-dia - Nótisul
• OAtlântico· Jornal Perfil- d vale- Sul Brasil-A . I J

Tribuna- Tribuna Catarinense- Voz Regional

Vice-govemador Leonel Pavan e
, secretário GeraldoAlthoff (Articulação
Nacional) se reuniram ontem com o

presidente daAnac,Milton Zuanazzi
(à din), para tratar das obras de
ampliação do aeroporto Hercilio
Luz e da notificação que há dois
anos restringe decolagens epousos
no aeroporto de [oaçaba, Segundo
Zuanazzi, estão previstos no PAC
recursos para aumentar em 700metros
a pista do aeroporto de Florianópolis,
construir outro terminal efingers. Ele
acenou ainda com a possibilidade de
resolver o problema em Joaçaba.

Verticalização
O comando das 36 gerências regionais de
Assistência Social, Trabalho e Habitação será
verticalizado para o PDT, que ocupa a Se
cretaria de Estado da área. Segundo Manoel
Dias, presidenteda sigla, a confirmação foi
do próprio governador Luiz Henrique.

Obrigação
Moção aprovada na Assembléia pede ao Mi
nistério Público que faça termo de ajustamen
to de conduta com o Estado e municípios. A
intenção é que os investimentos e ações em

políticas públicas de atendimento à criança e

ao adolescente cumpram o que determina o

ECA O autor é o deputado Pedro Uczai (PT).

Assinaturas
EmRio doSul, ocorrehoje a quarta audiênciapú
blica sobre nepotismo e pensão vitalícia para ex
governadores. Hoje, nove ex-chefes doExecutico
em se recebem R$ 22 mil. As primeiras foram
em Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste.
Ao todo, serão 11. Nas audiências, estão sendo
coletadas assinaturas para duas emendas popu
lares à Constituição Estadual. E preciso 2,5% do
eleitorado catarinense para cada emenda

Copa do Mundo
Governo do Estado entregahoje à CBP propos
ta de que se seja um dos 12 estados a sediar
a Copa de 2014. Cada Estado participará com
ummunicípio e este, por sua vez, comum está
dio. OOrlandoScarpelli, do Figueirense, foi es
colhido por estar em fase mais avançada para
a construção de um novo estádio, conforme os

rigorosos requisitos da Fifa.

Reforma Política
Na sexta-feira a Escola do Legislativo faz
seminário sobre a Reforma Política com

apresentação das propostas em discussão no
Congresso e possibilidades de consensoO:
consultor do Senado, Antonio Flávio Testa,
está entre os palestrantes, Inscrições gratui
tas e limitadas a .400 vagas. Informações e

inscrições pelo número (48) 3221-2828.

.AI]sc
Associação dos Diários do Interior

L- }

,J (
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JOSÉ CRUZ/ABR

Romeu Tuma vai investigar a denúncia contra o presidente do Senado

pensão.
Logo após as explicações

. de Renan Calheiros no

plenário do Senado, o advo

gado da jornalista Mônica

Veloso, Pedro Calmon Filho,

O jornal Página 12 (Argentina)
afirmou "um aliado de Lula
está no banco dos réus".
Segundo a matéria, "Lula não
duvidou em sair a apoiar seu

, homem no Senado".

o diário Cronista Comercial
(Argentina) lembrou "as

revelações recentes sobre 'a
máfia da consfrução'" já
tiveram como conseqüência
diversas prisões e a queda de
um ministro, o também
peemedebista Silas Rondeu,
que ocupava a pasta das
Minas e Energia.

dado um fundo para a

educação da filha. Calmon
Filho ainda confirmou que

Gontijo entregava, mensal

mente, envelopes de dinheiro
à jornalista no escritório da
construtora Mendes Júnior.

O corregedor do Senado,
Romeu Tuma (OEM-SP), vai
investigar a denúncia de que
o presidente do Se�ado teria
despesas pessoais pagas por
um lobista de uma emprei
teira. Hoje, o Conselho de
Ética do Senado se reúne para
discutir o caso de Calheiros.
A defesa' de Renan

Calheiros repercutiu na

imprensa internacional on
tem. O jornal espanhol EI País
destacou: "Em seu discurso

para o Senado, Calheiros, um
tanto nervoso, atribuiu as

acusações contra ele a

manobras de seus inimigos
políticos". '

�GA�O OE JORNALISTA NEGA AFIRMAÇÕES DO SENADOR
I

"

[enador defende que
I '

(Calheiros se afaste
I
I

I I Je�ers�n _ Peres

�a que Conselho
'� da Ética' deveria

I �i

inrles�gar
o ca�o

liB' SILIA .

I �,�1}�4ot Jefferson Peres

�I Wbl,A,'M) defendeu ontem'

'I o },flstamento de Renan

I,J c,lltt,ros. (J?:MDB-AL)' d�
I� prtSl��,npa d�;,��n,a.do, ate

'J� qtk If,acusa,çoes .�ontra ele
li selaI1i1'� plenamente .esclare-

! '"

: i; ci�as., [éffersôn Peres disse,
Oi em. e�trevistà à rádio CBN,

ub g:,Conselho de Ética da'
:,' C�s�:.�ey��,�àfaz7r a investi-
; B; �li��P��à�;;:t�:!Zã;us:j:
, 1� �;rjudicada.

lNa sexta-feira, a revista

[N VJ�a"pu�licou, que Cláudio
( O G�ntijo, suposto lobista da

J cqrrStrutOf\l Mendes Júnior, negou que o senador tenha
'I p*aria�ensalfiH;�nte R$16;5
m m�l à jornalista Mônica
V

'/ItOS'Ü,l
'3. tÍtula' d�" pet'J.são

I'� P a a filha de 3. anos que ela
�j te earn Calheiros e aluguel
b

dt,ap'�á�ta!llento ond,e
as duas

ffl m ram. Renan e a constru

li t rrul! negaram qualquer
k:J gàlidade.,

N'a segunda-feira, Calhei- '

'I

J r � defendeu no Plenário
D d Senado. Ele admitiu que
j t vê' uma filha fora do
J c samento, mas alegou que a

)� p nsão àmenina era paga com
Z

8t dinheiro. O senador ainda

1£ a

re's,'e�tollstia declaração deri I posto de Renda para
J c mprovaros pagamentos da

rem-bala vai ligar
s prínclpals cidades,
,,'

�
;

construção de um
G 8 sterna de trem-bala que
J cpnectaria as principais cida-

<fs do Brasil, com um inves
!

tlmento de US$ 9 bilhões,

�derá começar à partir de

ZpOS, anunciou ontem um

!mUniCado
doMinistério dos

ansportes.Até agostodeste
o, o governo planeja abrir

cpncorrência para a constru

ç�o de uma via de 403 quílô-
! �etros entre o Rio de Janeiro
�

�São Paulo!
�'1 !

1 ',,:,A min,istra�chefe
da Casa

) CIvil, Dilma Rousseff, se
. A

,

reunirá esta semana com

representantes do Banco
Internacional Europeu, que
estaria interessado em finan
ciar o projeto.

As autoridades brasileiras

já aprovaram a realização dos
estudos de viabilidade do
sistema e o Ibama analisa o

impacto do projeto.
A construção do sistema

pode levar aproximadamente
sete anos para entrar em

operação. O trem-bala entre

Rio de Janeiro e São Paulo

percorrerá em uma hora e

meia a distância entre as duas
cidades.

NAVALHA

81J convoca mais
cinco para depor

Após ouvir o último de

poimento dos 47 presos
durante a primeira fase da

OperaçãoNavalha, da Polícia
Federal, a ministra Eliana

Calmon, do Superior Tribunal
de Justiça, decidiu intimar

para deporem hoje' o ex

ministro de Minas e Energia,
Silas Rondeau; os gover
nadores do Maranhão,
Jackson Lago (PDT), e de

Alagoas, Teotônio Vilela
Filho (PSBO); o deputado
distrital Pedro Passos (PMDB
DF) e o procurador-geral do
Maranhão, Ulisses César
Martins de Sousa.

O CORREIO DOPOVO

,2

• PELO
.��- � -�

MUNDO
�

,

A chinesa Jin Guangying, 77 anos, passa bem após a

cirurgia para a retirada de uma bala que-estava alojada no

[crânio desde que levou um tiro de soldados japoneses, .na ,

Segunda Guerra Mundial.
'

'

A bala foi extraída durante uma operação de quatro horas,
que foi considerada milagrpsa pela médica Oin, do Hospital
Renci.

O problema de Jin Guangying começou em setembro de

1943, em plena Segunda Guerra Mundial, quando a China lutava
oontra a invasão japonesa. Ela estava com 13 anos e" durante
um tiroteio, recebeu um tiro na cabeça. Foi tratada em casa,

pela sua mãe, com ervas medicinais e bandagens.
,

"Minha mãe me disse que eu tinha sido muito sortuda,
porque a bala atravessou primeiro o braço de um soldado antes
de atingir minha cabeça. Mas ninguém imaginava que ela tinha
ficado ali dentro", relatou Jin.

,

Durante décadas ninguém imaginou que as contínuas dores
de cabeça de Jin se deviam à bala alojada na cabeça. A

situação se agravou há meses, e na radiografia descobriram
a bala.

Chinesa tinha
bala .alojada
na cabeça
desde 1943

Após cirurgia,
Jin, de 77 anos,
passa bem

ROUBO MILIONÁRIO
Um violino Stradivarius avaliado em2,5 milhões de euros foi
roubado este fim de semana da residência de um músico
austríaco no centro de Viena, Segundo a polícia, também
desapareceram um violino da marca Vuillaume, cujo valor
estimado é'de € 120 mil, jóias e vários aparelhos eletrônicos.

MANIFESTAÇÃO GAY
A polícia russa deteve manifestantes gays que pediam o direito
de realizar uma "parada do orgulho gay" em Moscou, enquanto
nacionalistas gritando "morte aos homossexuais" batiam e

chutavam os integrantes da marcha. Os gays queriam que o

prefeito da capital russa acabasse com a suspensão à parada.
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Todos os meses, ocorrem aproximadamente 370 casos de violência e eKplotacãoseHuaLinfanto-íuvenilem Santa catarina,
A maioria deles é cometida em casa ,As crianças e adolescentes exploflldos ou abusados têm medo de falar
Fale por eles. Na,dúvida, ligue 100 e faça a suaderuinda anônima.

CJ '

""/ll!!!lEtc '(t
HABITASUL
,)I:'Wte(JIç�-¢»*,

Fórum Calarinense
Pelo Fim daViolência
.e da Exploração
Sexuallnfanto-Juvenil

MINISTÉRIO PÚBLlCO
Estado d. Santa Catarina

.f;���t�t�j
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TURISMO

TURISMO: CULTURA E AVENTURA EM MACHO PICCHU

Peru: encanto e magia
/. /

em um umco pais

o:

s

si
st

o país exibe além
da rica arquitetura,
lugares considerados

'patrimônio cultural

ok

Peru é um destino ines

quecível para o visitante, que
pode viver a magia e o mis

tério do maravilhoso legado
de

-

civilizações milenares. O

país também exibe uma das

arquiteturas mais ricamente.

decoradas, que mostram, não
apenas o apogeu de seu

passado colonial, mas tam-
.

bérn o início de sua fase

Republicana.
Por esse legado, a Unesco

tem considerado como Patri
mônio Cultural da Humani
dade as seguintes localida
des: o Centro Histórico de

Cuzco; o Santuário Histórico
de Macchu Pícchu: o Sítio

Arqueológico de Chavín, a

", -Zona Arqueológica de Chan
Chán; o Conjunto Conven
tual de São Francisco; o

Centro Histórico de Lima; as
Linhas e Geoglífos de Nazca
e dos Pampas de Jumaná; o
Centro . Histórico de

Arequipa; o Parque Nacional
Huascarán; o Parque Nacio
nal Manú; e o Parque
Nacional do Rio Abiseo.

Além desses já reconhe
cidos sítios históricos e

arqueológicos, o Peru é o país

DIVULGAÇÃO

Machu Picchu foi a "primeira das sete maravilhas da atualidade"

onde mais se tem encontrado
"cidades perdidas" .

nas

últimas décadas, como, por
exemplo, o Gran Pajatén

,

(1963), Vileabamba La Vieja
(1964), Vilaya (1985) e

Saposoa (2002).
Isso sem contar os mau

soléus, como o da lagoa das
Múmias (descoberto em

1996), que inclui fardos de
recém naséidos, finamente
bordados; o de Sipán (des
coberto em 1987), onde se vê

o luxuoso enterro de um

soberano mochica nas areias

de Lambayeque, onde se vê

uma profusão de peças
artísticas elaboradas em

metais preciosos, e cujo
descobrimento é comparado
ao do túmulo de Tutan-

kamon no Egito.
E não esqueçamos que o

Peru tem, também, Machu
Picchu, recentemente eleita
pelos leitores da prestigiada
revista britânica "Wander-

, lust" como a "primeira das
sete maravilhas da atuali
dade", seguida pelos templos
de Angkor (Camboja), o Taj
Mahal (Índia), Petra

(jordânia), o Grand Canion
(EUA), aGrande Muralha da

China, e as Ilhas Galápagos
(Equador). A lista total está
formada por 75 dos mais

importantes sítios turísticos do.
mundo. A revista brasileira
"Viagem e Turismo" outorgou
à. cidadela inca o segundo
lugar na categoria 'O Melhor
no Ecoturismo'.

� Turismo de aventura é atração do paísI

O turismo de aventura e

, o ecoturismo também são

uma grande atração do Peru .

. A Cordilheira dos Andes,
por exemplo, é a preferida
dos que praticam trekking,
andinismo e escalada de
montanha. Mais de 12.000

lagoas, picos nevados que

ultrapassam os 6.000metros,
os canyons mais profundos
do mundo e seus alegres
vales e povoados, reservam
surpresas incomparáveis.
Também sempre se encontra

no.Peru algum rio caudaloso
! onde praticar canoagem,
•

belas estradas para pedalar
uma bicicleta e ventos que

aguardam serem domados
com asa delta e parapentes.
As praias de Paracas e as da
costa norte são ideais para
os esportes náuticos, como o
surfe, a pesca e o mergulho.

"

r

DIVULGAÇÃO

o país também exibe uma das arquiteturas mais ricamente decoradas

E ainda: a espessura da selva
amazônica serve de marco

para a pesca esportiva e para
a observação da natureza. Sob
o cálido solou o estrelado céu
noturno, o Peru é o lugar ideal
para desfrutar de uma estadia
única e inesquecível. De
acordo com estatísticas a

procura de turistas brasileiros

pelos roteiros de aventura no

país de "los Incas" cresce de
forma significativa: à média
de 16,25% ao ano, desde
2003. Um dos fatores deter
minantes para o incremento .

de turistas brasileiros é o

trabalho cooperado das ope
radoras turísticas peruanas
com as agências de viagens
brasileiras, que ampliam a

comercialização do destino.

o Peru

Uma história de sabores pelos. sécuh

o turismo de aventura e o ecoturismo também são grandes atrações do Peru

A história do Peru, vista a

partir de um prato típico nos

remete a séculos de sabores.
De acordo com uma pesquisa
realizada com peruanos em

2004,81% acreditam que a

gastronomia local deve ser

considerada patrimônio
cultural da humanidade. As
razões são evidentemente
animadoras, conclusivas e

indiscutíveis para os que têm

convivido com tais sensações
gustativas desde o berço. Vale
a pena mencionar o tempero
onde a pimenta é protago
nista, a variedade e a riqueza

dos. produtos nacionais, tão
complexas e ao mesmo tempo
tão singulares, por conta dos

costumes, mitos, rituais e

crenças próprias de cada

região do país.
Em um artigo publicado na

prestigiosa revista "The
Economist" coloca o Peru
entre as 12 melhores gastro
nomias do planeta. E uma das
mais atraentes em preço e

qualidade. Esta mesma pu

blicação indicou que o que se

consome em Nova York por
US$ 200 se obté�1_ em um res

taura�te de Lima por US$ 35.

De acordo com uni

pesquisa realizada aO

peruanos, 81% acreditam qu
a gastronomia peruana del
ser considerada patrimôni
cultural da humanidade.
A rica história, a mesri

çagem e a fusão de cultor
no Peru tem enri-quecidol
sua gastronomia que é fruul
do encontro de civilizaçóC!
como a chinesa, italiana,
espanhola e japonesa coJ11()i
insumos e preparação andil1a,

Por tudo isso,'vale a pe�
conhecer o nosso vizin,;!
Peru!

i.' � �
____________________,I�I------------------�------------------------------------------------------------___
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Não
foi dessa vez

que uma brasileira
voltou a ser eleita

a mulher mais bonita do
mundo. Natália Guimarães,
22 anos, ficou em segundo
lugar. no Miss Universo,
realizado na Cidade do
México no início desta

, semana. O título acabou
nas mãos da j-aponesa Riyo
Mori, que repete o feito de
Akiko Kojima, vencedora
do concurso de,1959.
A nova miss tem 20 anos e

�

agora tem sobre a cabeça
uma coroa de diamantes e

pérolas avaliada em US$
250 mil. Visivelmente

emocionada, ela disse que o

mês passado em companhia
das outras 76 candidatas

.
valeu por dez anos da vida.
Os 30 dias também
serviram para conhecer a
"beleza interior" das
concorrentes. Durante este

" .

O CORREIO DO POVO

.1

Miss Universo
consagra Riyo Mori e
dá à brasiléira Natália
Gulmarãeso título de

.' ,segunda mais bonita
,do mundo

1 •

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ano, a japonesa quer
melhorar a si mesmo e

ajudar as pessoas. A ex-miss,
Zuleyka Rivera, deu atenção,
principalmente, aos doentes
de Aids.

Já Natália conseguiu o feito

que a coloca na história
brasileira. Desde 1972, o país

"

não ficava tão perto do título.
A última a conquistar um
lugar entre as cinco mulheres
mais belas do mundo foi
Adriana Alves de Oliveira, r'

em 1981. Vale lembrar que
só duas já foram, eleitas Miss
Universo: Maria Vargas, em
1963, e Martha Vasconcellos,
em 1968.
Natália Guimarães é mineira

e estuda Arquitetura. Ela'
ainda divide o tempo com os

.

trabalhos de modelo,
iniciados há oito anos /

quando foi descoberta por
olheiros dentro de um
elevador.

, i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.I. ,)

68 I QUARTA-FEIRA, 30 de maio de 2007

II PROGRAME-SE

� CINEMA

,

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

dias)
Cine Neurnarkt 2 .

Piratas do Caribe: No Fim do'
Mundo (Dub)
(14h, 17h15, 20h30 - Todosos
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)
(13h�5, 16h30, 19h1 O, 21 h45 ...,

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Um crime de mestre.

(14hl0, 16h50, 19h20, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Homem Aranha 3 (Dub)
03h30, 16h10, 18h50, 21h30
Todos os dias)

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 Cáribe: No fim do
Mundo

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

dias)
Cine Shopping 3
Homem Aranha. 3

(16h, 18h40, 21 h20 -

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

Sab/Dom/Oua)

Joinville

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo

. (14h, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3

(16hl0, 18h50, 21 h30-
Sex/Seg/Ter/Oui)
(13h30, '16hl O, 18h50, 21 h30 -

Sab/Dom/Oua)
Cine Mueller 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo (Leg)
(15h, 18h15; 21 h30 - Todos os

dias)
Cine Mueller 2
Piratas do Caribe: Nô fim dó
Mundo (Dub)
(14h15, 17h30, 2.1 h - Todos os

dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16hl O - Todos os dias)
Homem Aranha 3 (Leg)
(18h50, 21 h40:.. Todos os dias)

Blumenau

Jantar
JARAGUÁ DO'SUL
Restaurante da Recreativa Duas
Rodas

Associação Benetlcente Novo
Amanhã
Jantar Afro-Brasileiro

, 21 de junho, 20 horas

Saúde
JARAGUÁ DO SUL

Shopping Breithaupt
Projeto Sesc - Saúde ao Seu
Alcance'

,

Hoje, das 8h as 12h30

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Dia 23 de maio, vacinação antipólio

o Correio do Povo, edicao semanal de 23 a 29 de maio de 1987, divulgava
que cerca de 13 mil crianças, de zero a quatro anos deveria ser vacinadas
contra a paralisia infantil naquele sábado, dia 23, nos cinco municípios da

coordenação de base de Jaraquá do Sul. Em Corupá, a meta era vacinar
988 crianças, em Guaramirim 1.514, em Jaraguá do Sul 8.110, em
Massaranduba 1.523 e em Schroeder 596, totalizando 12.731, que
corr.espondia a cem por cento.
Nos 22 municípios sob jurisdição do 20 Centro Administrativo Regional de
Saúde, com sede em Joinville, a previsão era de que 108 mil crianças J

fossem vacinadas nos 1.723 postos. Além de Jaraguá do Sul, o 20 CARS
tinha bases instaladas em Joinville, Mafra, São Bento do Sul, Canoinhas e

Porto União.

1jl
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• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR
' Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

A beleza não escolhe lugarpara nascer. Na praia do Ervino, em São Francisco
do Sul, a repórter Kelly Erdmann clicou as flores que enfeitam a areia.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Jantar
A Associação da Cultura

Polonesa de Jaraguá do Sul

promove dia 15 de junho o

Jantar Típico Polonês, na
SER Manso! a partir das
19h30. Ingressos a R$ 12.

�F�stivais
As inscrições para o

Festival da Canção "Canta
Guaramirim" e para o

Festival de Dança estão

abertas até dia 29 de

junho. Informações pelo
fone 3373-4269.

�Tradicional
o 110 Café Colonial

promovido pelo Núcleo

de Turismo do Jacu-Açu
será realizado no dia 02

de junho, no Parque de '

Eventos de Guaramirim.

• PREVisÃo DO TEMPO
Temperaturas baixas em Santa Catarina

A massa de ar frio segue influénciando o

tempo, mantendo as baixas temperaturas no

estado. Uma baixa pressão no oceano

,favorece o transporte de umidade para a

parte sul de SC, o que mantém as

condições de neve no Planalto Sul
catarinense. Nas demais áreas de SC,
condições de variação de nebulosidade
durante o dia,

» Jaraquá do Sill e Região

HOJE (�a�INTA c':5� SEXTA

MíN: 9° C � MIN: 10° C � MíN: W C
MÁX: 18° C MÁX: 18° C MÁX: 19° C
Sol entre nuvens Nublado Chuvoso

> Fases pa lua

SÁBADO
MíN: 14° C
MÁX: 18° C
Chuvoso

NOVA CRESCENTE � LegendasCHEIA MINGUANTE

10/0502/05 16/05

,,"blado

23/05
Nublado instável Chuvoso Trovoada

--

jí):)�
O CORREIO DO POVO

.

• ANIVERSÁRIOS

Se o seu mundo é ó mundo do

entretenimento e.pultura, então seu :� �
.. .- .. �

[orna' é O Correio do Povo. i ' .!!
4' "I

I
c I
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LEIA O MUNOO . :,��
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O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

1 ill
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CORREIO DO POVO

:� .NOVELAS
���...
�

:.i�: Eterna Magia
conrado acorda. Eva percebe o grande
ferimento na perna de Camada, que
está febril. A canoa é levada pela
correnteza. Pérola e Nina se

desesperam sem saber notícias de Eva.

Lucas garante a Loreta que não sabe o

paradeiro de Camada. Eva limpa o
.

ferimento de Camada, que sugere que
eles se abriguem em uma gruta.
Joaquim pede que Carol não deixe

ninguém levar Quinzinho. Eva chora,
certa de que vão morrer na mata. Elisa

conta que Conrado pegou o avião e

ina fica certa que ele foi embora

1 sozinho. Peter avisa Pérola que é

melhor que elas não retornem à Europar:
Zilda abre seu baú e diz que Eva vai

respeitar os seus poderes.Eva beija
Conrada e garante que ele vai Ser seu.

� GLOBO - i8H

� GLOBO - i9H
: Pé na Jaca

Merfim diz a Vanessa que poderia
conseguir para Arthúr a herança de .

Ú�imo. Vanessa fica encantada com a

idéia. Arthur mostra o sítio a Vivaldo.

Lance busca Marquinhos e Josephine.
Arthur convida Vivaldo para passar um

tempo com ele, Vanessa conta para
Merlim que Arthur segue todos os

conselhos de Lance. O pneudo 'carro
de Lance fura e ele pára num armazém

para trocá-lo. Tio José revela a Arthur

que enterrou as roupas com as quais
ele foi encontrado, quando criança,
embaixo deum pé de jaca. Arthur
manda Ed e'Cândido procurarem pelo
pé de jaca certo.

Paula insiste que Olavo adulterou as

datas no hotel. Antenor retruca que
Daniel não deveria sair da empresa,
pois precisa dele se ficar provado que

,10; Olavo não age de forma correta. Daniel
diz a Antenor que recebeu uma

proposta. Isidoro diz a Iaís que .

depositou,o.dinh.eiro na-conta de Zé. " ... ,

Luiz. Nell fàz plahos. para' 9 casarnento.
Ol�vo não responde quando Bebel
insiste em ser só dele. Paula adora os

brincos que'lIn� tUí-stri'landa de \', '.

presente para ela. Marion avisa Taís
sdbre horários de Antenor. Rodrigo
cqmenta com Antenor que Taís é

,o oportunista. Fabiana se despede'de
O�D�niel e paula, pais vai morar em São
g �i Paulo. Antenor se aproxima de Taís
q pe1nsando ser Paula, mas logo désfaz o

mal-entendido. Antéhor conVida Tais
para uma conversa e'n, seu éscritórlo '

2 sqbre Paula.
i '

� RECORD - 19h15

;r'epre�nd,e, o pal 'í1firm.a�dQ que
uérn pegou, as chaves dele por
'N8clínicij, é féita a transfusão

'ngue iÍe William para Vicente.
,I� 1 Stella diz à mãe que resolveu contar
sq: para Freddy que o traiu no passado e

;IP i que Drica pode não ser filha dele.
�J' Leonardo aponta a arma para cabeça
:iil i de Lucia, mas outro homem faz o

,I": mesmo com ele. Leonardo abaixa a
,;., arma, mas acerta o homem com um

00: golpe, o desarma e entram em luta. OS
IJ� 1 homens surram Leonardo, também
:3 tentando tirar informações sobre o

oq j I paradeiro de Plínio. Um carro encosta
.;,11 na calçada e joga Leonardo na rua,
Fi i machucado e a desacordado.

� Vidas Opostas
..1 Erinia pede que Nogueira interceda por

,"�;!, Miguel, que alivie a barra dele. Nogueira
flP: diz��ue é impossível, pois se contrariar

::i a lei'para proteger Miguel, como ficará
li" perante a sua corporação? Erínia sobe
(j a aposta e, muito insinuante e sedutora,
I),

I lembra que é dando que se recebe.
i'i Para escapar da prensa, Nogueira diz
'I; que verá o. que pode fazer. Sérgio
i!: encerra a visita comunicando ao

': delegado que seu nome foisugerido no
r diretório do partido para candidatar-se
r: I a deputado, Sovaco concorda em se

juntarem a Pé de Pato para invadira
Torto, por consideração a Pavio, mas

;S I sua expressão ao brindar é de
lí�� ambigüidade,

� RECORD - 20h

Extra QUARTA-FE'IRA, 30 de maio de 20d? )7t,
extra@ocorreiodopovo,com.br 1

I

��EMOÇÃO ��MELHORA � �AUDIÊNCIA
A emoção tomou conta da Juliana Paes, que estava com A entrevista com Silvio Santos

�

família Camargo no , uma forte virose, já está de.ixou a RedeTV! em segundo ;;
casamento de Wanessa melhor e voltou a gravar a lugar da audiência por 19
com o empresário Marcus novela global Pé na Jaca, na minutos. A reportaqern bateu o

Buaiz, no sábado, 26. Zilú segunda-feira. Segundo a recorde do quadro feito em

foi a primeira a cair no assessoria da atriz, ela teve 2005 com Jô Soares no
'

choro. Zezé tentou ser que ficar em repouso durante "Sandálias da Humildade". "Foi
mais durão, mas acabou toda a semana passada. As uma coincidência incrível.

contagiado pelo clima. Já cenas da bela gravadas Depois de conseguirmos a

Wanessa mal conseguiu nesse período foram entrevista na porta do hotel
fazer o juramento: sua voz reescritas pelo autor da que ele estava, encontramos o
não saía. O prêmio trama, Carlos Lombar Silvio, sem querer, enquanto
animação da festa foi para personagem de Julian gravávamos uma matéria",
os noivos. Já passava das substituída, em alguns

.

disse o humorista Rodrigo
cinco da manhã e eles momentos, pela de Daniele Scarpa, que interpreta o

continuavam dançando. Valente, a Celina. Repórter Vesgo.

It SUDOKU

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

II HORÓSCOPO

It DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@Qcorreiodopovo.com.br

Na Farmácia
O médico mal-humorado indagou para o cliente:
- Todos tem mania de se automedicar. Você por.exemplo: O que fez
antes de vir aqui?
- Passei na farmácia - respondeu o cliente.
- É? E qual foi a resposta idiota que o farmacêutico te deu?
- Ele me mandou vir aqui, te procurar!

Dando suporte
Certo dia liga um cliente para o suporte, com uma dúvida sobre
como utilizar um arquivo no Windows:
O atendente pede que primeiro ele abra uma janela. O cliente
demora um pouco e retorna:
-.E agora?
Atendente:
- O que o senhor está vendo?
Cliente:
- A rua, oras:

I
I'
I
I I

,I I·1 I

I
I

I
i
I

'1
I
I
,

4

3 7

1 4 I'

8

7

Áries 20/3 a 20/4
Reunindo partes', fragmentos de espelho, o
grande e mágico quebra-cabeça que é você.
Como é bom quando finalmente encontramos
o sentido para lnterroqações que ficaram

jogadas pelos cantos, esperando a gente
voltar pra buscá-Ias. Talvez seja só um

instante, mas pode dizer tudo, Está se ouvindo?

Touro 21/4 a 20/5
Seu querer, seu desejo, seu doce e seu

enlevo, sua realização, sua paz e plenitude:
cadê? Em alguém, algum lugar? Olhe para si,

.
encontre-se e ausculte-se, consulte a

sabedoria do coração. Trate-se com carinho,
sem projetar expectativas no que está por aí.
Não há o que buscar quando não se sabe o

quê. ,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se você dormiu um pouco mais, corra
duplamente, geminiano, corra. Faça render
suas horas. As coisas do mundo prático
rodam melhor antes do expediente da tarde,
quando possivelmente você se verá
andando em círculos dentro de círculos.
Pensamentos voarão soltos, podem até se

perder por aí,

Câncer 21/6 a 21/7
Palmas pra você. Finalmente resolveu

responder ao impulso da paixão e foi atrás

daquela pessoa que esta-va bem na sua frente.
Você não nasceu para solidão e a pose de
auto-suficiente só faz você sofrer. Só não

esqueça de preservar sua identidade, não caia
nos mesmos erros anteriores, não esvazie a

concha ...

Leão 22/7 a 22/8
Aproveite a mão que estão íneoando.querem
contribuir, particípar de seu sonho. Todo
mundo precisa de uma força de vez em

quando, uma massagem nas costas, uma .

torcida animada. Dê uma alegria para seus fãs ...

Você tem muito a dar, por certo, mas deixar-se
receber também é uma forma de se doar.

Libra 23/9 a 22/10
Se você acha que as pessoas estão lhe

esquecendo, é possível que esteja certo .. ,

Mas a recíproca também pode ser verdadeira.
Que tal dar um jeito no caso antes que não
tenha mais solução? Pegue o telefone, um
ônibus, uma bicicleta e vá ao encontro de
quem lhe interessa. Não se deíxe passar em
branco.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Já que não quer (não pode?) abrir mão de
carregar pedras morro acima, aproveite a

manhã. O ar é mais fresco e o clima
contribui para a produtividade. Mas não se

grile se à tarde as coisas fugirem do
controle e os pensamentos ... Hein? Hãn?
Decrete feriado interno após o almoço e

permita-se.

Escorpião 23/10 a21/11
Claro, você tem razão, todo mundo precisa
de um espaço mínimo à sua volta para se

sentir legal. O que não siçnifica que certas

'pessoas não possam ultrapassar essa linha
imaginária, invadindo carinposarnente seu

espaço. E lhe fazer muito bem. Deixe que
cheguem juntinho de você, escorpiano

. querido ...

Aquário 21/1 a 18/2
Você não está em· Avalon, mas com essas

brumas, poderia ser o Galla. Talvez você
esteja sofrendo de certa desorientação,
alguma dificuldade de enxergar toda a

paisagem ... Normal, a meteorologia astral
indica possíveis neblinas. Reduza a marcha e

fique de plantão na proa, atento a todos os

sinais,Virgem 23/8 a 22/9
Tem que fazer tudo, tem que garantir
excelência em tudo que faz? Então tome
nota: hoje, tudo que é prático tem que ser

'feito pela manhã. À tarde, tem que
aproveitar para se conectar com seu interior.
Só sua sensibilídade irá ajudá-Ia a entender
melhor o que se passa nessa cabeclnha tão

ocupada.

Sagitário 22/11 a 21/12
Sim, vão sentir sua falta, mas é coisa que
logo se recupera em alguma festa ou happy
hour. Até lá, peça licença e dê Um jeito em

seu cosmos particular. Encare a operação
limpeza numa boa, ao som de suas canções
favoritas. Quem sabe você já aproveita e

prepara o local para ser a sede da próxima
balada? \

Peixes 19/2 a 19/3
Você pode não ter ti mão todos os

recursos de que necessita, mas
certamente vai dar conta do recado. Pois
é, adaptações se fazem necessárias,
matéria em os piscianos dão banho. A
criatividade não tem limites, eis mais uma'

cportunidade de confirmar. Uma
loucurinha aqui, outra ali...

,
"
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COMPENSAÇÃO
Como a sexta-feira depois do
feriado de Corpus Christi, dia
sete de junho, é imprensada,
já estão falando em

compensação de horas
trabalhadas a mais, a fim de
que haja um feriadão
daqueles, cheio de
mordomias até segunda-feira.

. Isso é Brasil!

ANIMAAAAAALLLL!!! !
Embora o jogador Edmundo
seja meu craque preferido do
Palmeiras, pode-se dizer que
foi fiel à imagem de animal no
domingo. Marcou presença
pela falta criminosa sobre o

zagueiro Miranda - logo aos

quatro minutos de partida - e

pelo gesto deselegante de
recusar a mão estendida do
técnico Caio Júnior, ao ser

substituído, nos 38 minutos

do tempo final. Prova viva de
que os brutos nunca

aprendem!

ALIANÇAS AO AR
Um namoro, considerado
casamento, aquele bem
célebre da urbe sorriso parece

(parece!) que chegou ao fim.
Resta esperar para conferir. E
também se fala (se fala!) que o

namorado, ou marido teria

comprado (olha sól) gato por
lebre.

PARABÉNS
o meu amigo Luiz Lanznaster
Júnior, um dos integrantes do
MP3, recebe bem nesta

quarta-feira, os

cumprimentos pela troca de
idade. A festa sai ser amanhã
à noite no Meu Boteco. Viva!

NOTA DO LEITOR
"Oi Moa, tudo bem?
Recentemente você deu uma

notinha falando do pessoal
totalmente sem noção que
pára as vans que transportam
alunos no meio da rua em

frente ao Colégio Jaraguá.
Pois é, hoje pela manhã, por
pouco eu não atropelo um

rapaz, porque simplesmente o

pangaré do motorista abriu a

porta do caroneiro na minha
frente e parou o carro no meio
da rua. Buzinei e o

mentecapto veio atrás me

fazendo sinais como se eu

estivesse louca. Pode? Eles
têm que entender que o

colégio é particular e não a

rua - ela continua, por
.

enquanto, sendo pública".
Elizete. Taí o recado!

GESTÃO AMBIENTAL
No próximo dia cinco de
junho, às 19 horas, a empresa
Lunelli Beneficiamentos
Têxteis Ltda. vai receber
durante Sessão Solene,
através da Câmara e

Prefeitura de Corupá, no'

Seminário Sagrado Coração
de Jesus, o Certificado de
Gestão Ambiental ISO
14.001.

CAIA FORA!

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

O tradicional Colégio Bom Jesus Divina Providência promove
para toda a região o único - Curso Pré Vestibular, para quem
deseja facilitar a sua entrada na faculdade. As aulas serão à
noite e terão início dia 30 de julho. São apenas 70 vagas. Mais ,

informações no fone 3371-0779.
**

No sábado, a boate Deep traz a Jaraguá a DJ Analy, ex-Big Brother
Brasil 7. Ainda do mês de junho, a banda Maskavo se apresenta.
**

As pagodeiras do Grupo Entre Elas (o nome já diz: só de

mulheres) de Floripa, que embalou a última Feijoada do Cacau
Menezes, também será presença na Feijoada do Moa, em agoslo.
**

_ \

Ana Paula Marangoni e Carine Marcatto (Sr" Alberto Marcatto) presença jovem na P Festa do
Champanhe, no Kantan.

As minhas amigas Janice Fabres, Elaine kuhnen e Maria Santim Camello foram uma das mais animadas na
Festa do Champanhe.

r-
r
i
I
i
!

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

amigo Victor Bauer, que além de inteligente é uma daquelas
pessoas que faz a gente perder um longo tempo só para escutá-lo,
O homem sabe tudo. Salve!
** .

No sábado (2), a partir do meio dia, Gutto Ferraz. promove no. li
Restaurante Yueumã, em Itapema-Meia Praia, suat" Feijoada, �
DJ Douglas Willian anima a festa.
**

Quem curtiu ontem idade nova foi minha querida amiga e

bambambã Lene, da loja Discotheque. A ela as mais belas flores da
coluna!

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

BABE(
(Drama) I!

Com os atores Brad Pitt e
Gael Garcia Bernal e

a atriz Kate Blanchett3275 2058/99320502

CHII\HTA FRASE DO DIA

" "Não há sorte nem

desgraça: o que há "; }

é prudência
e imprudência."
(Baltazar Gr,acian)

Saborear uma deliciosa sopa
de carne na Doce Sabor
Confeitaria, na Alameda 25.

As belas Daniela Dernatte e Tatiane Manske também curtiram a Festa ao

Champanhe.

I=-'P Farm'cia .I'

. arana
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3215-1889
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