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pers. ,

terceira protâgonislã que
ela faz convidado pelo
mesmo autor. 85

DAÇÃO CANARINHO

Luti protocolará
denúncias na

segunda-feira
o vice-presidente do

PSBA�Jaraguá do Sul,
Luiz Hirschen, o Luti, vai
protocolar na próxima
segunda-feira, na Câmara
de Vereadores, denúncias
contra a ilegalidade na

dação da' Canarinho. _ 3

ECONOMIA

Caixa reduz

juro do crédito
a aposentados
.81

go
MíNIMA

13°
MÁXIMA

Céu nublado de dia e de
noite .• 86

www.studiofm.com.br

Quatro obras paralisadas

Malwee golei
Atlântico pOl
8x3 na Aren

Time jaraguaense s

atrás no placar, mas fe rm

belo segundo tempo e

goleou na estréia da P "a

Jaraguá. Com a vitória 1

Malwee subiu para a

w- quarta posição com 21

pontos. Na segunda-f a

também na Arena, a
Malwee enfrenta Car l

Barbosa, revivendo a c1

da Liga 2006, conquist da

Na Tifa Schubert, canteiro de obras usado pelo consórcio que faria o contorno ferroviário está abandonado. A obrafoi embargada pelo TeU .• 5 pelos gaúchos. _7

,t

'Dla-ão Desano' movimefita
Jaraguã do Sul

CESAR JUNKES/OCP

População participou das atividades físicas organizadas pelo Sese em diversos

pontos da cidade. Exercícios envolveram prática de rappel, caminhadas e

. brincadeiràs. _ 4

Comunicado ao Assinante

Comunicamos a todos os nossos assinantes q, :

pagam mensalmente através do débito em fatura J

energia elétrica, que no mês de maio foi irrplantadc
atualizado o novo sistema de dados junto à Ceies ,

gerando atraso na cobrança. Por este motivo, os q 3

não receberam o débito de R$ 14,90 descontados r a
conta de junho, automaticamente terão com débito ('8

duas parcelas na mês de julho, normalizando assn 1

em agosto ..
Agradecemos a compreensão!

Depto. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

Em caso de dOvldas ligue:

Cassuli Advogados Associados
I OAB 1 se 397/99

I (47) 3371 7511

L��v����!!P!!s�rial !
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• EDITORIAL
,",

Novos, ca·
., . c •

Quem conhece um pouqui
nho.de.alemão sabe que Weg é

sinônimo de,"carninho"., Para'
Santa Catarina? a existência Cia

Weg sig11ifiça a àb�rtura de u�
novo caminho há m ai- de

quatro décadas: simboliza,
acima de tudo, a capacidade
empreendedora dia catari
nense; que salta do interior d(,
seu Estado para conquistar
érripresarialmen te os mais

diferentes e longínquos lugares
do planeta.',

Na sua última visita a Flo-
.

rianópolis, um dos fundadores
da companhia, Eggon João da
Silva, mostrando muita vita

Iidade, informou aos jorna-
-

listas que a empresa está em

penhada em focàr seus inves
timentos na Ásia, no que se

refere ao nicho internacional.

Quanto ao' Brasil, 'foco na

Trafo, recém-adquirida empre-

OPINIÃO

inhos

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

do ano deve entrar em operação
a nova fábrica chinesa - inves

timento deUS$ 25 milhões. Vai'
vender para toda a Ásia.

Assim é a Weg. Assim são

os caminhos que ela traça para
se tornar uma empresa em que
o socialmente justo <'; a geração
de renda são palavras de ordem;
o trabalho é determinação, e o
desenvolvimento é o horizonte
do futuro, sempre.

Por isso, a presença de

Eggon João daSilva na entrega
da Ordem do Mérito Industrial
da CNI ao "w" da Weg,
Werner Ricardo Voigt, tenha
sido um momento tão emble
mático. Os dois juntos emocio
naram a platéia e certamente

tinham ao lado a energia de
Geraldo Werninghaus, o "G", '

cujo espírito de luta continua

presente nos novos caminhos
da empresa.

fi ENTRE'ASPAS

Os dois juntos
emocionaram a platéia e

certamente tinham ao

lado a energia de Geraldo
Werninghaus, o 'G'"

sa gaúcha. E tornar as medidas
necessárias para entrar no

t ovo Mercado da Bovespa.
Traduzindo: o Sr. EggonJoão da

Silva, o "E" de Weg, está cada
vez mais contemporâneo, cada
vez mais cosmopolita e repre
senta uma vanguarda empre
sarial - como sempre o foi, ao
longo das últimas décadas.

Seguindo os mesmos passos,
o presídente do grupo, Décio da
Silva, informou que até o meio

.

Evidentemente, nós temos que dar crédito às palavras dele. A partir de
agora, penso que temos de partir da presunção de inocência, dado que ele

falou publicamente que a reportauem tratou de ternas-da vida pessoal. Ele

,t'1,:' .. ' .,. 't�e�¥8�i�'� OIrelto' _!Bchaçar, todos nós preservamos as questões

�;�ii t,. '�,'binaglia (pT';S�tpP,PtlÃqoo e preside�te_da Câmara, sot5ré'ás'exp'lic-aÇ'õtfs db preS'idtrflte"
" do Senado, Renan Calheiro (PMOS-AL), em relaçao as acusações publicadas pela revista Veja.

.

"Não estou mste, mas acredito que, se houvesse mais latinos no júri, em vez devários
orientais, eu teria tido mais chance. Talvez isso tenha me atrapalhado".
Natália Guimarães, MiS� Sr�sil e segunda colocada no Miss Universo, sobre o resultado do evento que
aconteceu na segunda-feira, 28, na Cidade do México. '

r'

•. PONTO DE VISTA

Crescimento'sem emprego

São preocupantes as infor

mações da Organização Inter-
.

nacional do Trabalho (OTT)
de que o desemprego pla
netário mantém-se elevadís
simo (6,3%), apesar do ex

pressivo crescimento da eco

nomia mundial em 2006 e nos

últimos cinco anos. 6 do
cumento "Tendências Mun
diais do· Emprego' 2007"
explica que, em volumes
nominais, nunca 'houve tan'

tas pessoas trabalhando, mas

o total .dé desempregados
jamais foi .tão ·elevado, che
gande ao número, sem prece- .

dentes, de 195,2 milhões de
indivíduos.

Praticamente, também não

se verificaram avanços na me-

, ta de tirar da pobreza os cerca

de 1,37 bilhão de trabalha
dores que vivem com menos c.e

dois dólares por dia. Ou seja, o
crescimento econômico' não
=stá criando postos de trabalho

em quantidade suficiente para

promover a inclusão de novos

trabalhadores e suas famílias no
mercado de consumo e tam

pouco melhorando o rendi
mento do trabalho.

É pertinente analisar o

porquê de o crescimento eco- .

nômico dos últimos cinco

anos ter registrado impacto
tão tênue na melhoria do.
mercado de trabalho e na

.

qualidade de vida dos tra

balhadores. Também é neces
sária atenção especial para o

fato de os jovens de até 24
anos representarern 44% de
todos os desempregados/ do
mundo. São pessoas precoce
mente em dificuldade para se

inserir' nos benefícios da
,-conomia.

O próprio estudo da on;
.onrudo, mostra haver uma luz
no fim do túnel no sentido de

que se possa converter cresci

mento econômico em mais

.Antonio Carlos dos Reis
"Salim"
Presidente da CGT -

(Coníederação Geral dos

Trabalhadores), do Sindicato
dos Eletricitários do Estado de
São Paulo

empregos e salários mais

dignos: em 2006, a partici
pação do setor de serviços
como provedor de postos de
trabalho aumentou de 39,5%
para 40%, superando pela
primeira vez a agricultura, que
recuou de 39,7% para 38,7%.
O setor industrial é respon
sável por 21,3% dos empregos
em todo o Planeta.

De modo muito pertinente
no contexto dessa preocu

pante situação, novo relatório
do Banco Mundial sobre o

Desenvolvimento contém
emblemático alerta: "Os países
emergentes e pobres que
investirem em melhor edu�
cação, cuidados de saúde e

treinamento profissionalizante
para os jovens de até 24 anos

poderão. produzir crescimento
econômico considerável e uma

redução acentuada da pobre
za". Quem ousa duvidar? Pois

então, mãos à obra!

O CORREIO DO POV.
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O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul' SC

Telefone: 47 3055·0019
Plantão Redação: 8835·1826· Plantão comerciai: 8835-1872

E·m<\"s: redacao@ocorreiodopovo.com.br
.

comercial@ocorreiodopovo.com.br
circulacao@ocorreiodopovo.com.br

II DOS' BLOGS
M�ml!iCARTA
A RCTV, láe cá
A mídia nativa elegeu Hugo
Chávez como o perigo público
número 1, secundado por Eva
Morales. Informa o jornal
Folha de S.Paulo que com o

encerramento das atividades
da RC� não haverá mais
crítica pela tevê ao governo
de Caracas. Permito-me
observar que a palavra crítica
soa como muito tolerante em

relação à emissora. Dentro
da RCTV foi tramado o golpe
de Estado que em 2002
manteve afastado Chávez do
poder por dois dias. Ali
mesmo os representantes da
oligarquia reuniram-se para
urdir o plano de típico sabor
'latino-americano.
Concessões de canais são
da competência do Estado,
conforme a Constituição
venezuelana. Quanto à
liberdade'dê expressa0, há
notável diferença entre a

defesa destes direitos
democráticos e o

inextinguível propósito de

conspirar contra o Estado de
Díreito.

�bIOgdOmino.blig.ig.com.br

• DO LEITOR

ttilU'JCRUZ
Me,ta vai baixar
Quem diria, hoje já é
possível ouvir dentro do

governo Lula, de gente do

primeiro time, que a meta
de inflação de 4,5%, válida
para esse e o próximo ano,
é "alta" e será reduzida para
2009. Ou seja, internamente
já é dado como certo que a

meta de inflação vai cair e

deve ir para os 4%. Algo
totalmente inimaginável
durante o primeiro
mandato, quando chegou
se até a discutir
reservadamente a tese de
que era melhor aceitar um
pouco mais de inflação a

fim de permitir que o país
crescesse um pouco mais.
Agora, até aqueles que
torciam o nariz para a meta
de 4,5% e defendiam um

pouco mais de inflação
estão mudando de lado.
Justificativa: o cenário
econômico mudoutanto
que só uma tragédia na

economia fará com que a

inflação fique acima de 4%
nos próximos anos.

�valdO@fOlhasp.com.br

o lado 'cruel do Sagrado
Como sempre acontece

quando uma cultura se apo-:
,dera de tradições alheias, Javé
- o Deus dos judeus, que

aparece no Antigo Testa
mento - ganhará outro nome

entre os seguidores do profeta
Maomé.

Já entre os cristãos, o Deus

judaico sofre uma mutação e

renasce de uma virgem. "E o

Verbo se fez carne ...". Essa no
vidade até hoje não é bem
vista pelo judaísmo, pois essa

religião sempre foi fiel ao mo
noteísmo, e a idéia de que
Deus tivesse um filho é total
mente contrária a sua dou
trina.

O cristianismo prega que,
tanto o Velho quanto o Novo

Testamento retratam o mes

mo Deus. Ou seja, o ciumen

to e vingativo Javé dos Exér

citos, que se parece muito

com outros deuses tribais da

época, seria o mesmo bom e

meigo Deus dos evangelhos.
Alguns cristãos mais aten

tos já não compactuam com

essa idéia, pois as diferenças
de caráter entre Javé e Jesus
são gritantes. Enquanto Javé
era um machista exacerbado,
, permitia a escravidão e a poli
gamia, o messias estava mais

preocupado em perdoar, e tal

qual um bom psicólogo, ensi
nar sua 'gente a lidar com suas

angústias e transforrná-las em

pessoas mais fraternas.

Infelizmente, os funda-

uiijWilplZA
É SÓ cumprir a I��O� SI
. �1�E curioso: toda vez que um

oJ

escândalo de corrupção
apare�e,. aparec��. tamejÇmAI JI
dlaqnóstlcos genencos
so�re como resolvê-�a. � O
cunoso porque: 1. Nao ��'1Í1J1 Pc
discute o caso em si, mas.bio .

um "sistema", e com issp!;051 �1
não se levam as' H 'b"

(

investigações a fundo. Ve)lo'l 31

como o Congresso tratot .dffOJ CI

pré-absolver Renan
,� i.ol [I� p

Calheiros, só por ter rftIVhOfil IT

• 10j'IV

b�andldo alquns .docume��q�o '
,

diante do plenano sem
f

'�P
provar a origem do dinhélrQ: I J
2 .. FIS-CA-Ll-ZAR E pu-�1�1ê; �
o fundamental. Há no Bri�ir
arquitetura legal e ()IlB� p

-;inurr IT
institucional suficiente, 1
ainda que insatisfatória, (t�ral d
tanto. Além disso, a POlíêfa H

.

Federal lança uma de su���:r
ti

operações, faz auê na ml�ii:r �
e parte para outras; os ,,10.

f
d
-' r 01151 I

acus� os sao presos e �?�r�m IT

depois soltos. E o proce�2s�Ho� 'd
se arrasta por anos e anos.

n 'J[ la
O cumprimento da lei já .' .', d
seria a grande reforma Jd,:,
brasileira.

oJllj e

;;':lS�Y! v

__________________l�JQt��
.dl

. r:JOqSfl n
�blog.esladao.com.br/blawplza

')B22BQ p

• fernando Basto, i1 IDesenhista . §39\J

publicitário '(r1 O
1 .Iu2 �

,J eup c

mentes da prédica de ,J_e:Siií 1
foram suplantados pelos �dg!1 s

mas instituídos no Concí�Í5:b4p. I

Nicéia, em 325 a.c. I�,f,t9fJ r

eram forçados a' acred,ij:êS{ }
senão, �or�a ou fogueir8f�J8ffit {:
era mats importante asJWJl-�
do Galileu, e sim, a ob�d��Eri
cia cega à Igreja. Hoje, sQm,qO�, 'OJ J>

bombardeados com faláC1aB
do tipo: Não usem camisfn�rr
Anticoncepcional .e ··rj�g
antes do casamento são p_�ça'
dos; quem não for cristã'o�UA
para o inferno. ):''32

E, porque a maiori:!t;i'(l{l�
fiéis ainda obedece aos �W
mores clericais, o terrOI(1§'jQ
perseguição aos direit9�B�@
cada um continuam a gl,'Ç')}J'i\í
car dor, tristeza e traurn.a,�q,)

. J J

Os te�tos par� esta colu�a deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados P9;" \

e-mail redaçao�ocorreiodopo�o.co�.br; ?U ,por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep'Jí
89251 200, Caixa Postal 19. E obngatono Informar nome completo, profissão" *CPF e * telefone (* não serãli
publicados). l'rG' (
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Hirschen vai protocolar
.denúnelas na Câmara

AÇÃO: GOVERNO DIZ QUE DENÚNCIAS DE VEREADOR SÃO FATOS POlÍTICOS

ra Nora"> objetivo é reduzir
tencial eleitoral do prefeito

JARAGUÁ DO SUL núncia, o presidente nomeia

uma comissão processante,
integrada por cinco verea-

I

dores, com filiação partidária.
A partir daí, instala-se a

Comissão Especial para inves
tigar as denúncias. Depois do
prazo previsto peloRegimento
Interno da Casa - até 90 - a

comissão apresenta relatório
sobre a apuração e aponta para
a cassação ou não do prefeito
Moacir Bertoldi (PR).

Durante o período das

investigações, se a comissão

considerar oportuno, poderá
pedir o afastamento do prefei
to e da vice-prefeita Rose-

.

meire Vasel (sem partido) até
o final do processo.

JUSTiÇA - A dação da
Canarinho é objeto de ação
civil pública promovida pela
Curadoria dá Moralidade
Pública. Na ação, o promotor
Aristeu Lenzi considera ilegal
o procedimento da adminis

tração e pede o afastamento
do prefeito e a suspensão dos
direitos políticos.

O vice-presidente do PSB
do município, Luiz Hirschen,
o Luti, promete protocolar na
próxima segunda-feira, na
Câmara de Vereadores, de
núncias de ilegalidades na

dação da Canarinho. A inicia

tiva obrigará os parlamentares
deliberarem sobre a proce
dência da ação e, por maioria

simples - seis votos - decidem
se acatam ou não a denúncia.

Luti reapresenta a ação
promovida pelo secretário'do
PSB, Emerson Gonçalves, em
2005, que foi rejeitada pelos
vereadores. Segundo Luti, as

denúncias são baseadas na

falta de amparo legal para o

procedimento administrative.
"O objetivo é exigir que os ve

readores façam o julgamento
político da ação. Eles (os
vereadores) têm obrigação de
fiscalizar os atos do Executivo,
e' não deixar que a Justiça o

faça", argumentou.
Se a Câmara acatar a de-

CÉSAR JUNKES/DCP

�l Jl}faRdyr. Bertoldi, vê.
. tta-de informação

:� ::mO�f��!&a��s
e

�AI JA�UÁJ(jO SUL
, f '". ,-

: ':;

I o �sséssdi!para Assuntos
iIJ1 Políti�bs 'd;,i Prefeitura, Leô-
r , I', ,. F�� .

"

"

D" nid&$l'NOra,
. classificou as

:5; �e)JJlWd�� feitas pelo vere

)b: ad&'Ronald6 Raulino (PtB)
"leI ,-.

'.

� ,

lO) co&ri o'!g0verno 'db "fa tos

lO"J pofi�i�Ü'F:'Séiuhdo Nora, o

Oill movimentO ú'rebelde" promo
)i'! vida por �lgufn�s líderes

�o� poW�ltt6;;'no� ,últi�,os meses
;3 'sa neu'tt'àlizdf o potencial'
é1i el§ied�;�}'Í:O ;p�;feito.Moacir
'S� Bef,�dt�� .(PI\.), 'tendo como

125 \J 'f d '.. .

l'
' -

[B� pano ue unq o as. e eiçoes
Jrr municipais d6 próximo ano.

, ,Em (eIa�ã? � pr�m�lgação
�l dHeq �lJéj?6e 'fi):ri ao nepo-
21i tis8{glf�'a$ administraçôes

�B""j'A"-":
,. '-'�','

III' púb lcâs "d:e:Jataguál'do'" SuI;
''1'' . .' .:-. i Ç.' J._. " �.. ( _ � .•�i N8bllr�R!��A�,�a( de;�:W���g�s':

:�I febtasllfl.t;n�rmente por
lfll me'£.�rbs Çl¢ gôvernorverea-
ol doPe2s2ç-iue

..votaram favorâveis
.20r. , .

,

h' fOh ao projeto � que oje azem

�i; discursos pela moralidade e

li ética reje itaràm por duas
51 vezes propostas semelhante�
t�jruL_convive.ram com o
7:11

311 tepotismq em administrações
sq passadas.

.

i

Jurandir assegurou que o projeto para fechar uma rua na Ilha da Figueira não passou pela Procuradoria Jurídica

"O que está acontecendo
nada mais é do que a criação
de um fato político. Por que
só agora, dois anos e meio de

,;1 _I

gover�}.0l apontam possíveis
irregularidádes? Isso eviden
cia. claramente interesses

políticos ou outros desejos",
declarou, acrescentando que
os mesmos que criticam a

atual administração precisam
aplaudir a Arena Jaraguá.
"Isso não é fácil para quem

quer sentar na cadeira do

prefeito, a partir (te 2008",

completou.
REBATE - O procurador

[urandyr Bertoldi rebateu as

acusações de Raulino infor
mando que o contrato entre

a Prefeitura e o HSBC foi
feito na administração ante

rior. "Estamos apenas cum

prindo o contrato firmado. Se /

alguém tem de ser respon
sabilizado por possíveis
irregularidades é o ex-prefeito
Irineu Pasold", acusou,

afirmando que desconhece
renúncia de receita. "De

quem não se está cobrando o

imposto?", indagou.
Sobre o cumprimento de

prazos no contrato entre a

Prefeitura e a Canarinho,
[urandyr disse que o prazo
definido no contrato vence

em 31 de julho. Garantiu que,
a partir de 1 de agosto, se a

empresa não cumpriu os

prazos previstos, a Prefeitura
vai aplicar amulta estipulada
no contrato - 10% sobre o

valor total da obra, orçada: em
R$ 3,7 milhões .:

PIERD RAGAZZI/DCP

Luti: "A dação é um fato político que tem de ser julgada por políticos"

Explicação
Jurandyr lembrou que o caso

de São José é idêntico ao

daqui: a Câmara promulgou a

lei, mas a Prefeitura recorreu

ao Tribunal de Justiça com

uma Adin. "Vou esperar a

decisão, que deve sair na

semana que vem. Se o tribunal
considerar legal o projeto da

Câmara, não tem porque
.

pleitearmos a mesma ação já
julgada improcedente, a

decisão, com certeza, será

igual", justificou.

Confronto
A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem três

estudantes, entre 15 e 17 anos, que participavam de

manifestação contra o reajuste nas tarifas de transporte
coletivo de Florianópolis. Os estudantes cercaram um dos
trevos de acesso à universidade federal por volta das Ilh30 ..

Algum tempo depois, começou o confronto com a PM, que
usou sprays de pimenta. Os adolescentes foram levados para
a 6ª Delegacia.

o procurador de Jaraguá do
;2 Sul, Jurandyr Bertoldi, disse
Ip que vai aguardar a decisão do
r TriW.n:al dejustiça do Estado
:� � a Adin (Ação Direta de
� I:WQ�hs ti tucionalidade) ,

II rtI�raa pela Prefeitura de São
i{ }(!f§ei,bcontra o projeto que
n rm/{t.�:' � ��potismo naquele_��C1PlO, 'para recorrer ou
Q n��b:'d)ntra" a proposta
5 lom(l, d

.

c·;'_ '. d' J
/

� aEf�Yr a,; ãmara e aragua
J ��Ir�Jll e promulgada na

�1�a terça-feira .., -,

'BJ�q
�lj�§ i' i" Posição .

Segundo [urandyr, o Comenta-se nas rodas
�identedaCâmara, Rodolfo políticas de Massaranduba
(hlsser (PP), nãoteve a mesma que D vice -prefeito Fernando
�r�ot:upação. em cumprir o Reinke (PSDB) decidiu
�kzb de 48 horas para bancar a candidatura a

I Woffitilgat quatro outras leis prefeito, porque acredita no
apitrhdas pela Casa que o apoio do prefeito Dávio Leu

EXecutivo não sancionou nem (DEM). E não quer romper
v�!fh'U' alegando vício de com o governo, onde está há

i�il�t;'1a .. "Sq,,'�go,ra pediram sete anos, para não entregar

'F:���S
do início de abril",

,

�e�::�:�:to������: do

Esvaindo
Está cada vezmais distante
'o sonho do ex�deputado
Ivo Konell (PMDB) de

recuperar os direitos polí�
ticos para disputar aPrefeí�
tura em 2008. Além da
rêsistência-de setores do
PMDB, Konell'tem contra

si a pressão da sociedade
para que o Supremo pubh�
que o perdão.

Corrupção
Estudo realizado pela Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo) revela que o custo médio anual da

corrupção para o Brasil, em valores correntes de 2005, é de
R$ 26,2 bilhões, valor equivalente a 1,35% do PIB. A

quantia é superior ao orçamento de sete ministérios para
este ano. O dinheiro perdido com a corrupção é quase igual
ao orçamento doMinistério da Educação - R$ 27,6 bilhões..

Esperança
N a opinião do assessor

político da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Leônidas
N ora, a pressão sobre a

administração é porque o

governo não tem maioria na

Câmara de Vereadores para
defender o projeto adminis
trativo. "Mas a comunidade
saberá fazer a avaliação
correta", aposta.

Embate
o vereador de Guarami

rim, Marcos Mannes

(PSDB), não esconde a frus

tração pela decisão do pre-
.

feito Mário Sérgio Peixer, o
Dêgo (DEM), em munici

palizar o serviço de água no

município. Em qualquer
oportunidade critica o pre
feito, que dá de ombros e se

quer comenta as críticas.

Iniciativa
o PSOL protocolou representação no Conselho de Ética do
Senado contra o presidente Renan Calheiros (PMDB/AL).
O objetivo é fazer com que ele seja investigado por suposta
quebra de decoro parlamentar, O partido quer que o conselho
analise as ligações de Renan com a construtora Gautama,
alvo da Operação Navalha, e com a empreiteira Mendes
Júnior,

.

cujo lobista Cláudio Gontijo, ajudaria
financeiramente o senador.
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ESTíMULO: "TEMOS QUE NOS PERMITIR ISSO", DIZ PARTICIPANTE

O CORREIO DO fto

Tarifa de água da
Casan sofre reajuste)Dia do Desafio faz população

suar com atividades físicas

O Dia do Desafio fez mi
lhares de pessoas enfrentarem

.

o frio para praticar algum
exercício físico ontem. Para

esquecer a preguiça e o

invetno antecipado, os

esportistas momentâneos

puderam participar das
atividades organizadas em

diferentes partes da cidade.
A abertura da maratona

acontec�u às 8h com a

caminhada que contou com

cerca de 200 integrantes.
Simultâneo a isso, os idosos do Ações anti-sedentarismo também ofereceram a prática de esportes radicais aos mais aventureiros

Centro de Convivência da nibilizou profissionais para, Ramos, o objetivo desta, edi- 1983 no Canadá. Os envol-'
Terceira Idade fizeram avaliar as. condições físicas da ção foi envolver, pelo menos, vidos tiveram deenfrentar 20
ginástica e depois se diver- população e equipamentos de 55% dos habitantes. O resul- graus negativos. O convite do
tiramem um baile. Mais tarde, recreação. As camas elásticas .tado da disputa entre a prefeito da cidade foi acatado

!tt! ;, . o, Sese (Serviço Social,de, e as paredes.de rapel fizeram cidade e. ta. C�Rresep.tante pela comunidade, que às ISh
,.�,

�

�
.. _, "'r', � , j,,':"""i;Í""�1:

. �� �C'dmé.rcio)�rtrb'ht6u "éspaç6s' ,'fs'ti&sso':'SeglrnClc51 a"'a\sistente � .cãiioêa/1\l\grf' a5s ��is, sai apagop,;,��,l1'lz�� çl�", sasa com" .

com o tema "Dribla�do a ina- social Loreci' Glau é impor- nos próximos dias. Esta é a o intuito de'caminlrâr
tividade". tante fazer parte do Dia do

.

sétima vez que Jaraguá do Sul durante 15 minutos ao longo
'Eles chamaram a atenção Desafio. "Todo ano faço algu- participa do desafio, tendo do quarteirão mais próximo.

de quem passou pela Prefei- ma coisa. Temos que nos per- perdido somente duas vezes A partir disso, o Dia do
tura, Faculdade Jangada, mitir isso", comentou. até agora. Desafio se estendeu e atual-
Senac e Unerj. Na maioria Conforme o coordenador A data comemorativa ao mente abrange todos os

or; destes lugares a equipe dispo- de Lazer do Sesc, Rafaçl exercício físico surgiu em continentes.

Meta foi envolver
55% dos habitantes
em caminhadas e

exercícios diversos

KELLY ERDMANN
JARÀGUÁ DO SUL

of
'T'
I'

REGIÃO

A Casan (Companhia
Catarinense de Águas e

Saneamento) anunciou on

tem reajuste nas tarifas da

empresa. Cerca de dez mil
domicílios de Massaranduba,

,

Corupá e Guaramirim depen
dem da água captada pela
agência e essas pessoas vão

ter que desembolsar cerca de
7% a mais para pagar a taxa.

Segundo a nova tabela
tarifária os usuários que esti

verem na categoria "Resi
dencial Pl.', ou "Social" como
é conhecida, terão o menor

acréscimo. Fazem parte desse

grupo as famílias com ren

dimentos inferiores a dois
salários :mínimos quemoram em

imóveis de até 70 �tt c

quadrados. Elas passam�ag
R$ 3,74, valor equiva-Ie§te' I

consumo de até dez mett! (

cúbicos por mês�O acn�§l:inJ
. neste caso, é de 4,68%. /
demais modalida-des
cobrança também ��frr 1

reajuste' conforme tabe\'a .

J

divulgada pela Casan até
fechamento desta edição.

. As novas tarifas válem
partir de amanhã e chégam
casa -dos clientes �
companhia nas faturas �er I

emitidas em julho.'De \átOt� I
com o presiderite, Wahnor i
Luca, , fi ''ffiodiftca�'ã6'
necessária 'para equilrbra

'

situação financeira �
empresa. O último aúi:heni .

ocorreu em 2005. (KE)

Aumento vem nas contas emitidas em julho e referentes ac consuma de j

, SEM CONDiÇÕES .

,0

IfL

-ir,

-.13:

f,

11.'

)[�

li'

, ,

b

A lama que costuma se acumular nas ruas, não-pavimentadas
de Jaraguá do Sul também prejudica quem precisa usar o telefone
público instalado em frente à Escola Erich Gruetzmacher. A

sujeira está por todas as partes do aparelho.

f

Scar abre inscrições
para curso de teatrn
JARAGUÁ DO SUL

Apaixonados pelo teatro

têmmais uma alternativa para
aprender as técnicas dessa
arte. É que a Scar (Sociedade
Cultura Artística) abriu

inscrições para novas turmas,
tendo como base desenvolver
a improvisação, espontanei
dade e percepção dos alunos.

As três horas semanais de
aula, sempre nas terças-feiras,
ficam a cargo de Nelson

Borchard, graduado em teatro

e hoje produtor do GpoEx
(Grupo de Experimentação
Cênica da Scar). O curso será

ministrado' no Centro Cultu
ral, começa no próximo dia 19
de junho e se estende até

meados de dezembro.
A iniciativa também é

aberta para quem quiser
arriscar os primeiros passos so
bre um palco. Mesmo os ini

ciantes deverão ter facilidade

no aprendizado, conforme os

. organizadores. Um dos moti
vos é que as atividades pro

gramadas partem da escolha
de um texto, logo nos encon

tros iniciais; e tendem a ser

transformados em apresenta
ções ao término. As técnicas
também são repassadas' de
maneira diferente:' por meio \
de improvisações. Além disso,
o teatro é.uma boa forma de

perder a timidez, aumentar a
auto estima e se conhecer um
pouco mais, sabendo os

limites do corpo e da mente,
bem como trabalhar estes dois .

em conjunto.
O curso de teatro da Scar

é para pessoas commais de 16
anos de idade; A taxa de

inscrições custa R$ 30 e as

mensalidades R$ 65. Os
cadastros precisam ser feitos
na secretaria da entidade. O
telefone de contato é 3275-
2477 ou3275-2670. (KE)

,'. ."{

Downloads: novo ser,viço do Portal Marista;
Personalize seu computador com recursos ,

exclusivos da Rede Marista

O Portal Marista conta com um novo serviço para apranqrarn
relacionamento entre a Institúição e seus alunos. O Serviço
Downloads disponibiliza papéis de parede, protetores de tela e

emoticons para que os internautas possam personaílzar seus
computadores com materiais exclusivos da Rede Marista..

'

Os personagens da Turminha Marista, parceiros de nossos alunos
nas aulas que envolvem Informática, foram utilizados como
inspiração na concepção do novo serviço. Além de personalizsr
os próprios computadores, nossos internsutas P9gerãoMdicar
o serviço Downloads para amigos, tornando á Instituição Marista_'"
mais conhecida por meio da Internet. . ,: 1,. '!

Os computadores do Laboratório de Informática,' no Colégio
Marista São Luís já estão com os novos papéis de parede,
coniplétando a beleza do ambiente que também estaríecoram
com toda a Turminha Marista.

,�

Outra novidade é a reíorrrulaçáo do desíon da pági[Ía dá Tuntinha
Marista, que agora estámais dinâmica e funcional, além de contar
com novas historinhas para nossos alunosse divertirelT\jom
toda a família.

.

.

.

Os serviços Downloads e Turminha Marista podem ser acessados
através do Menu Principal do Portal Marista - www.màrista.6rgj2[

'1

.. ,
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SEM PREVISÃO: SUPERFATtJRAMENTO E ADEQUAÇÕES IMPEDEM CONTINUlbADE

Quatro obras estão paradas em Jaraguá do Sul
CÉSAR JUNKES/OCPtribunal condenou a prefei

tura a devolver à União os
.

cerca de R$ 50 mil pagos
indevidamente à empresa de
consultoria. O valor corrigido
chega a R$ 75 mil.

Ao ex-prefeito, o TCU

aplicou multa de R$ 15 mil.
A atual administração doou o
projeto aoDnit, ficando isento
da contrapartida de R$ 40
milhões da obra e garantindo
os recursos da ordem de R$
100 milhões. Em virtude do

problema, a previsão é de que
as obras comecem na região
somente em2008.

ABATEDOURO O
abatedouro municipal, no
Garibaldi, foi inaugurado em
julho de 2004, mas nunca

funcionou. A obra, que cus

tou R$ 6qO mil, está

desativada porque oMinis
tério da Agricultura exigiu
readequações. Como o projeto
ainda não foi aprovado, o

abatedouro não tem data para
ser ativado.

partamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transpor
tes) não aprovou o projeto e

o custo da obra passou para
R$ 1,5 milhão, devido às

adaptações exigidas. Em

2005, o Ministério das Cida
des pediu à Prefeitura a

devolução do repasse inicial'
de R$ 55 mil para as obras, .

por falta de uso. O valor -

que passou a R$ 72 mil du
rante o tempo que ficou de

positado - foi devolvido ano

passado.
Já o projeto que prevê a

retirada dos trilhos do centro
de Jaraguá do Sul, Schroeder
e Guaramirim, está paralisado
desde 2005, quando o TCU

(Tribunal de Contas da

União) detectou indícios de

superfaturamento da obra. No
mês de março, o TCU julgou
irregular a elaboração do

projeto, apresentado ao

Ministério dos Transportes no
governo do ex-prefeito Irineu
Pasold. Em conseqüência, o

ortFmjeto mais antigo
gB�; o túnel de acesso
s �J�� Unerj, que nunca

(:J�iU .

do papel

,

j?SAIANE ZANGHELINI

h�11J�RAGUÁ DO SUL
5:lG 1

,Of Quatro obras de interesse

[f[�lf;úblico. estão paradas no

f(ls;{p-unicípio e sem previsão de

b -gontinuidade. O projeto de

t:l1Swnstrução do viaduto de

f)1o�cesso à Unerj (Centro
UJoib1niversitário de Jaraguá do

. p,';Qul); o contorno ferroviário;
161@ abatedouro municipal; e o
b cemitério vertical do

m::ALherniewicz.
i. O convênio entre a

ilA�JJV'Prefeitura e a Caixa Eco
";� nômica Federal para cons

trução do túnel de acesso à

Unerj foi assinado em 200l.
A obra, que nunca saiu do

papel, estava orçada em R$
500 mil à época. O Dnit (De- Projeto que facilitaria o acesso à Unerj pela BR-280 está parado desde que o Dnit exigiu alterações

Algodão ecológico é a novidade, da TexfairLicença ,é obstáculo para cemitério
OIVULGAÇÃOBLUMENAU De acordo com Fernando

Pimentel, presidente daABIT
(Associação- Brasileira de
Indústrias Têxteis), o seg
mento têxtil garante mais de
oitomil postos de trabalho no
país, empregando 1,6 milhão

I

trabalhadores. A meta, se

gundo ele, é "criar mais um

milhão de novos postos de
trabalho, há longo prazo,
transformando o algodão em

matéria prima mais nobre".
Entre as ações dá organi

zação estão aminimização da
emissão de carbono e conta

minação da água e manuten

ção do solo rico e fértil, de
forma que ajude a proteger a
estrutura ecológica do

planeta.

CÉSAR JUNKES/OCP
As obras do cemitério

vertical do Czemiewicz estão
paralisadas desde fevereiro.
A Prefeitura e o Ministério

Plsb Público determinaram a

L...suspensão até que a empresa

responsável, a Leier Admi
nistradora e Prestadora de

Serviços - apresente licença
ambiental, para que o alvará
de construção seja liberado. �

Os moradores do bairro
O lS1temem os possíveis riscos de
O�IV"segurança oferecidos 'pela'
9 Bis! .

- '

. construçao, que estava
2L1SZ d id dsen o ergui a na encosta e

um morro. Outra preocu-

20nlpação da comunidade é a

ornofontaminação de lençóis
lSsiLlreáticos e a demolição dos

lBoibtúmulos da parte histórica.
st2ilB ESTAÇAO DE ,TRANS-

BORDO -:- A estação de
trans-bordo de lixo da Tífa

OiQ8'Monos continua desagra
,9bs<lando os moradores, que já
obfl'lrecolheram 380 assinaturas

Foi apresentada ontem, na
Texfair, a diretoria da Pure
Brasil Cotton Council, grupo
têxtil cujo objetivo é preser
var o meio ambiente. A orga
nização conta com a parceria
de grandes indústrias nacio

nais, como Marisol, Coterni
nas e Santista. O produto a

ser desenvolvido é o algodão
ecologicamente correto, que
não possui agr.otóxicos na

composição.
As empresas que quiserem

aderir à marca e trabalhar
com produtos ecologicamente
corretos terão que comprovar
as intenções de preservação
do meio ambiente e desen-

Estande da Lunender chamou atenção

volver projetos de responsa
bilidade social. A intenção da
Pure Brasil é concorrer com

\

o algodão egípcio e apre-
sentar para omercado consu
midor o conceito de moda
com sustentabilidade. O pro
duto está em teste em plan
tações do interior da Bahia.

Obra no Czerniewicz preocupa moradores

para um abaixo-assinado. O dação [araguaense do Meio
mau cheiro provocado pela Ambiente) por estar com a

descarga de entulhos piorou licença ambiental ina

a partir de janeiro, quando a dequada para executar o

Serrana Engenharia assumiu 'serviço.A empresa, que fazia

parte dos resíduos produzidos o transbordo diário de apro
nomunicípio. Até então, em- ximadamente 100mil quilos
presa responsabilizava-se pela de entulho, tinha autori

destinação final do lixo de zação da Fatma (Fundação
Guaramirim.e Schroeder. do Meio Ambiente) para a

Em fevereiro, a Serrana foi destinação final de apenas
multada pela Fujama (Fun- 40mil quilos de lixo por dia.

BV entrega motos para ganhadores (Ie promoção
JARAGUÁ DO SUL

. em todo país e distribuiu
100 automóveis e 100moto
cicletas para todos os clien
tes que financiaram veículos
na última semana de março.
O Vale do Itapocu é aten

dido pela filial da empresa'
em Itajaí há sete anos.

A BY é uma empresa do
Grupo Votorantim, o maior
grupo privado do país. Tem
filiais em todo o Brasil e

atua no mercado de finan
ciamento de veículos, crédi
to consignado, crédito para

compra-de material de cons-

trução e empréstimo pessoal.
É a'terceira empresa, que
mais financia veículos na

país
.'

e a primeira colocada
nacional no ranking indi
vidual- onde estão incluídas
empresas que fazem financia
meritos sem parceria com ou-

i I

tras instituições.
Em Santa Catarina, o

market share da empresa é
de 37%. Significa que, de
cada dez veículos finan
ciados no Estado, aproxima
damente quatro são adquiri
dos na BV Financeira. (DZ)

A BV Financeira reali
zou, na noite de terça-feira,
a entrega de duas motoci
cletas Sundown para os

ganhadores da promoção
"Semana carro na mão",
realizada em março. O
evento aconteceu no Res
taurante Parque Malwee,
onde foi oferecido coquetel
para os lojistas que partici
param do financiamento
com à BV na região.

\

A promoção aconteceu

���rolícia prende suspeito de assassinatos
fllOMASSARANDUBA menos 23 homicídios noMato

Grosso.
A equipe de investigação

descobriu o paradeiro dele por
meio de denúncia anônima.

O foragido estava motando
em Massaranduba e usava

nome falso. Ele já esteve preso
em várias cadeias e presídios,

inclusive em Florianópolis.
A última prisão de Pací

fico aconteceu em Quedas do
Iguaçu, de onde fugiu. Ele foi'
transferido ontem para o

Presídio de Jaraguá do Sul,
depois de ficar preso na

delegacia de Guaramitim.

(DZ)

eabBi As polícias civil e militar
ld,Q.ge Jaraguá do Sul e Gua
ramirim recapturaram, na

terça-feira, Marcos Simão
'>Pacífico, 29 anos. Ele é na-
�,"

"!'tural de Quedas do Iguaçu/
R e acusado de praticar pelo

t
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Mérito Sindical

O empresário de Guaramirim BlásioMannes (foto) recebeu
na Fiesc (Federação das Indústrias do. Estado de Santa
Catarina) oMérito Sindical de Santa Catarina pelo Sindicato
de Construção e Mobiliário, do qual é presidente. A entidade
completou 30 anos de filiação à Fiesc. Os sindicatos das
Indústrias de Cerâmica para Construção e de Olaria Criciúma
e da Indús.ria JL Panificação c Confeitaria de Criciúma
também receberam o Mérito. O prêmio foi criado em 2006
parareconhecer a longevidade de filiação dos sindicatos e as

contribuições ao fortalecimento da representatividade
empresarial catarinense. A solenidade fez parte das
comemorações ao Dia da Indústria.

,:I,nscriçóes Acale
Segttem até 6 dfã" de junho a� 'inscriçõe'S para' o

'vestibular de Inverno: Acafe. Participam das provas de
'Inverno apenas oito iristituiçães de ensino superior de Santa
Catarina filiadas ao Sistema, isso porque grande parte das
;Wagas já {Óhlln pre�n#�dâ:8:T:lO últilno'vestibular de verão,
i{)9ca emque é��'iQt � número de vestibulandos devido as

'ili;;ónclusões no ensino, médio.vAs provas de Língua
iPortuguesa, Literatl1r;'l, :Língua Estrangeira, Matemática,
'Fisi

'.

��iÇá,i ,�l�t�gia, .Geo�t:afÚl e História são

,
1'n1f:e mares e"acj:)l1tecem dia lºde júlho. As inscrições
custam R$ ,55 e devem Ser feitas através do site
www.acafe.org.br.

, ,

CUJSOS Gratuitos
Os interessados em participar do exame de classíficação

dos cursos técnicos gratuitos do Cefet de Jaraguá do Sul
têm até hoje para efetivarem a inscrição.A unidade oferece
os cursos técnicos de Eletrotécnica, Mecânica Industrial,
Têxtil (Malharia e Confecção) e Moda e Estilismo. As
inscrições �ãq na sededa unidadc.das 14h30 às 21 horas,
ou pelaintemet no www.cefetsc.édu.br. Informações no

telefone 3275-0911.

, ,.

Expogeslão
Os interessados em participar da Expogestão 2007 têm

até hoje para fazer as inscrições a preços especiais. A
organização do.evento ainda oferece planos com desconto
para empresas e entidades parceiras e planos corporativos.
Informações pela Central de Atendimento no (47) 3454-
0100 ou no site www.expogestao.com.br onde é possível
fazer a inscrição on-line. Expogestão acontece de 19 a 22
de junho; em [oinville, e recebe público de todo o país.
Em 2006 foram cerca demil congressistas e 12mil Visitantes
na feira.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Baile
É manhã o show com o

grupo Chiquito e Bordoneio
e a banda Karisma, no Parque
Municipal PerfeitoManoel de
Aguiar, em Guar:amirim. Os
ingressos podem ser adqui
ridos a R$10 (antecipado) e

R$15 (na hora), no Posto
Mime (Guaramirim) ou no

Posto Marcolla (Jaraguá do
Sul). O baile inicia às 23
horas.

Exposição
Acontece no shopping

Cidade das Flores, em Join
ville, a "Exposição de Litera
tura Espírita". O evento

comemora os 150 anos do

lançamento dá. primeira obra
de Allan Kardec, A exposição
conta commais de 800 títulos
e é promovida pelo Conselho
Regional Espírita. Informa
ções pelo e-mail wilmar

@grupometa.com.

Circuito
o Sese de Jaraguá do Sul

está recebendo inscrições
pa'rà'd-pwgtarna CineSESC e

para o projeto ''A Escola vai
ao Cinema", para o ano de
2007. As instituições, empre
sas, centros comunitários e

escolas interessadas em

realizar o projeto devem

<�ntrar em contato com o Sesc

pelo telefone 3371-8930.

Prazo prorrogado
Os grupos que ainda não se

inscreveram para participar
do Desfile Festivo em come

moração aos 131 anos da
cidade de Jaraguá do Sul têm,
mais uma chance. Isso por
que, as inscrições foram pror
rogadas até amanhã. Os re

presentantes de entidades
devem se dirigir até a sede da

Fundação Cultural ou ligar
para o telefone 3275-1300 e

falar com Marilene. Este ano

o .desfile acontece no dia 25
de julho, na Rua Reinoldo
Rau, a partir das 15 horas.
Mais informações pelo tele
fone da Fundação ou no e

mail: marilene.cultura@j
araguadosul.com.br.

Campanha contra corrupção
DIVULGAÇÃO

Na noite de terça-feira, o promotor e coordenador da
campanha "Oque você tem a ver com a.corrupçãor", Affonso'
Ghizzo Neto (foto), esteve na Unerj para apresentar a

campanha a estudantes, professores e comunidade em geral.
Estão previstas palestras e debates sobre o tema, e também a

divulgação com material explicativo. A iniciativa busca
. conscientizar a sociedade, a partir de um diferencial, que é o
incentivo à honestidade e transparência das atitudes do

.

cidadão comum. A campanha é do Ministério Público de SC
e a Unerj abraçou a causa na região.

FLÁVIO UETA

. A�£!���o;ol1'5�U�l I �;
INDUSTRIAL DE JAI!AGUA @I.[Doi

Gás mais barato
O preço do gás natural deve ficar mais barato emmédia

7% para as indústrias consumidoras de Santa Catarina. O
anúncio foi feito pelo presidente da SC-Gás, Ivan César
Ranzolín, na. segunda-feira ànoite, durante a plenária da
Acijs e ApeVi, quando a empresa fez uma exposição sobre
a atual situação e perspectivas para o abastecimento de
gás natural em Santa Catarina. O consumo de Jaraguá
do Sul corresponde a dois por cento do mercado e o gás
veicular cofrespcnde a 41% do consumo na município.A
cidade foi pioneira no Estado na instalação do GNV
Durante a exposição, o presidente falou sobre o suprimento

.

de gás natural no Brasil e dos projetos da empresa.

CHEGOU
NET VIRTU{l E
BRASILEIRAO.

....._ ... .$ ". 4$ ..,...

....- 22, ... '..
'

I
virtu.

POLICIAL

II LOTERIAS

• DUPLA SENA

concurso: 560
16 S!i!tleio:

------.

02 - 07 - 15 - 23 - 29 - 37
2° Sorteio:

�

03 - 07 - 11 - 12 - 19 - 38

• QUINA

(}O
O CORREIO DO POVO

Roubo 2
Na quarta-feira, por volta '� ��
das 2 horas, uma ';�
residência na Avenida

�..�

Marechal Deodoro da
Fonseca, no Centro de
Jaraguá do Sul, foi
assaltada. E.R.H, 28,
recebeu uma mensagem
de texto da prima pelo
celular. Ela informava que
estariam assaltando a

residência e solicitou que
o primo chamasse a

polícia. No local, a PM
encontrou H.H., 59, ferido
porarma branca no

abdome e no braço
esquerdo, E.H., 53, e

G.E.H., 23, atingido por
um golpe no tórax. Eles
foram amordaçados,
amarrados e trancafiados
no banheiro. Os agentes
não foram localizados.

OBITUÁRIO
Faleceu ás 22:30h do dia �

29/05, o senhor Heitor "

Eugenio dos Santos com J -

idade de 76 anos. O velório
foi realizado na Capela. ,

Mortuária davlla Lenzi e o ;

sepultamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

i .i :

.1 f:,rC' :) l'ir,!) (,:n
Faleceu ás 05:00h do dial! q
30/05, a senhora. p'iiStanislawa Urbanski com;'

. (

a idade de 76 anos. O �n,

velório foi realizado em sua

residência eo
., ,

sepultamento n,o cernitéri?t:
u

.'

em Nereu Ramos.
,Po,

�

uor

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA �
COMERCIAL 1,940 1,942 iti

PARALELO 1,99 2,09 i'
TURISMO 1,890 2,230 �"
EURO

I COMPRA VENDA I2,60872,6067

" BOVESPA
"DOW JONES

17.588

tlj·II@UIQ • CUB maio

R$ 797,30� ,�0,6697%
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seQüÊNCIA: PRÓXIMA PARTIDA DA MALWEE SERÁ SEGUNDA-FEIRA CONTRA O CARLOS BARBOSA

I

JULIMAR PIVATTO

tRAGUÁ DO SUL

A noite fria não afugen
tou a torcida, que compare

seu em bom número, ontem
�a Arena Jaraguá, para a

btréia da Malwee na quadra
lnaugurada no início do mês.

�:time jaraguaense fez jus e

�rou diante do Atlântico,

ileand� por 8x3" co� gols
�. Falcao (3), Márcio (2);
l>!�:\/.

Valdin, Xande e Leco. Com
o resultado, chegou aos 20

pontos, assumindo a quarta
colocação. A liderança é do
Minas, que tem 28, mas dois
jogos a mais (12 a 10). O
próximo compromisso pela
Liga será segunda-feira, em
casa, às 20h15 contra o Carlos
Barbosa.

Marcando bem, o Atlân
tico saiu na frente aos dois

minutos, com Jonathan, que
teve de chutar duas vezes

para marcar. Mais objetivo, o
time gaúcho buscava nos

contra-ataques aumentar o

placar, mas a Malwee conse

guiu o empate aos 11'36",
com Valdin pegando rebate

do goleiro, Chico. Mas.(unil. )

minuto depois, Marcelinho
desviou chute de Edgar para
fazer 2x 1 para os visitantes. A

reação jaraguaense começou
aos 15 minutos, com Leco
chutando forte. Aos 16'33"
Falcão virou o jogo e, aos

17'47", Xande fechou o

primeiro tempo em 4x2.

Depois do intervalo, a

Malwee voltou valorizando a

posse de bola e procurando
dificultar as ações gaúchas,
que pouco subiam ao ataque.
Faltando cinco minutos, o

jogo deslanchou. Primeiro
Falcão fez o quinto gol e

depois Márcio, em jogada:
individual. O Atlântico des-

conteis aos,l'l'3 J,'1,6€lmDLHd@y'
mas o camisa 9 da Malwee

parecia inspirado. Marcou o

sétimo um minuto depois e

deu o passe para Falcão
completar a goleada aos

18'45". "Fizemos o que o

Ferretti e o Marcão pediram.
-Nosso foco é manter esta boa
fase", disseMárcio, depois da
jogo. Para o ala Falcão,o time
teve um começo ruim, mas
conseguiu se recuperar. "Não

começamos bem e não

podemos bobear diante de
uma boa equipe como o

.

Atlântico.Mas nosso segundo
tempo foi quase perfeito e

conseguimos uma boa vitó

ria", comentou ü craque.

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE

SÉTIMO DIA -

-ÕEVOLVEMOS À DEUS A JÓiA QUE ELE NOS EMPRESTOU!
IA 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.

�A,GRADECEMO� A TODOS QUE ESTÃO NOS DANDO FORÇAS NESSE
-MOMENTO DIFICIL, EM ESPECIAL AMIGOS, FAMILIARES, DR. LUIS CARLOS

c!STOEBERL E A EMPRESA DUAS RODAS.
. .

CONVIDAMOS A TODOS PARA MISSA DE SETIMO DIA,QUE SERA CELEBRADA NA
PARÓQUIA SÃO
SEBASTIÃO NESTA SEXTA-FEIRA (01/06/2007).

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

,-:FAMíLlA POKRYWIECKI

Samuel Lopes está
na final do Mundial

JARAGUÁ DO SUL
O atleta jaraguaense Sa

muel Lopes conquistou a vaga

para a final da CopaMundial
de Tiro" Esportivo, que está

acontecendo em'Munique,
na Alemanha. Ontem, na
prova de carabina deitado, fez
a marca de 590 pontos três a

mais que o índice olímpico,
terminando em 21 º lúgar e

sendo o único brasileiro a se

classificar para a decisão. A
final é hoje de manhã. Lopes: único brasileiro na final

áUINTA.FEI�A, 31 de maio de 20071 t -f'.

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivattn

Aberto de Vôlei
Nove equipes confirmaram
presença no Campeonato
Aberto de Voleibol Feminino. Na
Chave A estão Amivôlei, ADVI
FME Mirim, HIP Máquinas ,o.

(Indaial), Só Impressoras �
(Blumenau) e Blubel Maçazíne : i
(Blumenau)',Na B ficaram

" J
Master Jaraguá, ADV/FME �
Infantil, FMD/Condor (São Bento
do Sul) e Guaramirim.

JABs
Santa Catarina somou 88
pontos nos Jogos Abertos
Brasileiros e ficou -na segunda' .I
colocação geral, mesma

poslçãodo ano passado. São J

Paulo ficou com o título com " I

118 pontos e em terceiro Rio de 1
Janeiro com 72 pontos. Em . )

quarto o Paraná com 55. No
�

ana que vern os Jabs serão em

Jaraguá do Sul.

M�rCiO (9) fez dais gols na partida e deu dois passes para Falcão. marcar, no final do segundo tempo
I

�alwee goleia na estréia da
I

Liga Futsal na Arena JaraguáI '. , , .:, ,

TIme gàÚcho mareou'
!

,

primeiro gol em
jmgos oficiais na

�rena Jaraguá

As equipes da categoria juverlil entram' em quadra neste sábado, no .�

Ginásio das Duas Rodas. Às 18h, as meninas da Faculdade Jangadàl '�'
FME enfrentam São José, tentando manter a invencibilidade na .

competição. Na seqüência, o masculino da Unimed/FME busca a l �
primeira vitória na competição. O adu�o masCulino também segue

.

':,;
,�firme na preparação para OS Jogos Abertos. No fim-de-semana,

perderam uma e ganharam outra, mas mesmo assim continuam na t
'

liderança do 2° Citadino de Basquete Adu�o, que acontece em Joinville.
.

�Neste sábado, no Ginásio Ivan Rodrigues, eles enfrentam a ACE, vice- I'lanterna da competição.
.

'

.

,

".t}:- íJ"

'!

Basquete

Clássico
Domingo tem clássico pela Taça
Pomerode em Jaraguá do Sul. O
Flamengo recebe o Vitória, em
jogo que promete muitas

emoções, já que as duas equipes
vêm de derrotas. Em casa, o

rubro-negro não perde há três
partidas e o auriverde do Bairro'
Rio da Luz não poderá contar
com o zagueiro Gomes e o meia
Ricardo.

Natação
Quatro atletas da equipe Urbano/
FME viajam hoje para o Rio de
Janeiro, onde disputarão o

Campeonato Brasileiro Júnior. A
prova estava prevista para
acontecer no Parque Aquático
Maria Lenk, onde será realizado
o Pan-Americana, mas como as

obras estão atrasadas, foi
transferido para o complexo do
Maracanã.

Modalidades coletivas, como handebol, iniciaram ontem no São Luís

,
.

Olichamp inicia com
I

disputas nas coletivas
JARAGUÁ DO SUL

Ontem, 38 partidas mar

caram o primeiro dia de

competições da 24ª edição da
Olichamp (Olimpíada Cham
pagnat), que acontece até no

sábado, no Colégio Marista
São Luís. As modalidades em
disputa foram vôlei, basquete,
futsal, futebol suíço e

handebol, todas com seqüên
cia hoje, com exceção da

primeira. Hoje também co

meçam as disputas do xadrez,
tênis de mesa e atletismo.

Os alunos da Educação
Infantil tiveram várias
atividades no ginásio, com
brincadeiras entre as turmas
como corrida de saco: e

dominó gigante. Hoje eles
fazem um piquenique no

juvenato. Já os alunos do
Ensino Fundamental I par-:

.

ticiparam do Dia do Desafio,
assistiram filmes e fizeram '

piquenique. Hoje eles têm.
uma gincana esportiva no

ginásio, brincadeiras de cama
elástica e farão um abraço ao

Rio Itapocu.
.
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Abertos de Santa Catarina},
que acontecerá em novem

bro, em Jaraguá do Sul. Além
da ADV/FME e de Rio do
Sul, também disputam a

competição Furb/Blumenau,
Joaçaba, Brasil Telecom/
Florianópolis e Pomerode.

Oliveira tem quatro refor

ços para a esta temporada. De
Blumenau vieram a central

Patrícia, a oposta Fernando e

a ponteira/central Piu. A
outra é Cris, atleta que já
defendeu Jaraguá do Sul e

estava em São Bernardo do

Campo. Desde março a

equipe vem treinando, mas
vem sofrendo com a falta de

. ,

Romário deixa treino
com deres no temczelc

cabecear uma bola caiu de
mau jeito e reclamou de dores
na região do tornozelo. Man
cando, o jogador deixou o

campo e seguiu para o ves

tiário do clube. Contudo, o

médico do Vasco, Pedro Va

lente, revelou ter sido apenas
um susto. "Ele já fez trata

mento fisioterápico e a base de

gelo. Como o local não-inchou
e ele não sente mais dores,
acredito que esteja confir
mado para domingo. Foi ape
nas um susto, como elemesmo
afirmou". N a terça-feira,

, Romário 'participou de treino

físico na parte da manhã.

OBJETIVO PRINCIPAL: EQUIPE JARAGUAENSE QUER FOCAR A PREPARAÇÃO NOS JOGOS ABER���,,"mvo,, Seleção Brasileira
1:1 ,

� chega na Inglaterra ..

Time jaraguaense vem sofrendo com a falta de local para treinar, mas tem como objetivo ficar entre as quatro melhores nos Jasc

setor onde o técnico Dunga
procura um substituto para

A Seleção Brasileira Roberto Carlos. "O fato de
chegou ontem em Londres, eu ser sempre convocado pelo
onde, nesta sexta-feira, faz um Dunga não deixa de ser imo
amistoso contra a Inglaterra, portante, e uma boa atuaç�o
no novo Estádio deWembley. em campo aumenta a confian.
Os jogadores reconheceram a ça ,do técnico", analisou.
importância deste jogo, o Já o goleiro Doni, chama,.
primeiro entre seleções prin- do pela primeira vez para a

cipais depois da reforma, já seleção canarinho, tambéllj
que na inauguração, os ingle- ressaltou o palco do dudo
ses enfrentaram o time sub- Brasil x Inglaterra. "É muito
20 da Itália. O espaço antigo, importante para todos que
que abrigou a final da Copa gostam de futebol partícíp,
doMundo de 1966,foidemo- desta reinauguração. Eu
lido ereconstruído em quase ficaria feliz de jogar, mas so
sete anos. de estar presente com o BraSH

"Trata-se de um jogo. já me deixa muito feliz",
muito especial. É claro que é comentou o atleta da Roma,
gratificante vestir a camisa da Aos 27 anos, o ex-corintiam
seleção em qualquer mo- encara a sua primeira expe.
menta; mas é especial par- riência como goleiro do
ticipar de um jogo tão impor- Brasil. ''Acho que este é um

tante como esse do novo bom momento para eu se

Wembley", destacou o late- convocado. É difícil un:

ralesquerdo Gilberto. O goleiro chegar à seleção C011l

atleta do Hertha Berlin, da 21 anos. Na minha idades
Alemanha, comemorou o fato que os jogadores.:da milha
de estar em vantagem na posição coméçam-a se·rij���.
briga pela titularidade na car", acrescentou o..,¥:!cé',
lateralesquerda'" da·�,�leJeção., .'" campeão itali�nQ�:',

.

"',��;�
� ...��r . �." ",

Gilberto é o principal cotado para assumir a lateral-esquerda

RIO DE JANEIRO

,

Depois de deixar o

gramado de São Januário
sentindo fortes dores no

tornozelo direito, o atacante

Romário não deve ser pro
blema para o próximo com

promisso do Vasco pelo Cam,
peonato Brasileiro. A equipe
do técnico Celso Roth en

frenta o Fluminense, no próxi
mo domingo, no Maracanã.

O atacante, de 41 anos,

participava normalmente de
um treinamento coletivo
comandado por Roth ontem

de manhã, quando ao tentar

Vôlei feminino adulto estréia
em Rio do Sul pelo Estadual
Quatro jogadoras
reforçam a equipe
neste ano, três delas
de Blumenau

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A equipe de vôlei femi
nino adulto estréia amanhã

peloCampeonato Estadual da
categoria. Forade casa, as

jaraguaenses enfrentam Rio
do Sul, às 20h15, no Ginásio
Artenir Werner. O objetivo
daequipe, segundo o técnico
Henrique de Oliveira, é a

preparação para o Jasc Oogos

local para treinos. "Alguns
ginásios estão em reforma, e

não conseguimos treinar

muito. Com isso, vamos che
gar com um ritmomenor que
as nossas adversários", disse o
treinador.

Mas, como o foco principal
é o Jasc, ele acredita que até
novembro a equipe esteja
preparada para terminar entre
as quatro primeiras'. "No
Estadual podemos chegar
entre as quatro finalistas, mas
é mais difícil". Outra com

petição que a ADV/FME
disputará este ano é a fase

regional da Liga Nacional,
ainda sem data definida, e

que dá uma vaga para a final
desta que pode ser cbri
siderada a segunda divisão
do vôlei feminino do Brasil.

Sem patrocínio, a equipe
vem tentando manter o foco
no projeto iniciado no ano

passada. A intenção é que
até o ano que vem, já tivesse

uma equipe disputando a

Superliga Feminina. "Esta
mos apenas com algumas
empresas nos apoiando. Mas
ainda não é o ideal para
montar um time cornpe
titivo", disse Oliveira. Segun
do ele, o vôlei feminino é mais
caro que o masculino pela
escassez de boas atletas.

Meia Roger pode ir

para futebol mexicano
SÃO PAULO oMéxico, mas ele não revelar;

o nome do clube. Demo

autorização para ele 'conver

sar, mas, até agora, não

recebemos uma proposta
oficial como pedimos",
afirmou o dirigente. Ilton não

.

demonstrou muita ernpol'
gação em relação ao desfecho
do negócio, até porque,

, depois da conversa inicial, o

agente Fifa, não procurou
mais o Corinthians. Un1

possível empréstimo não estí
descartado, já que não quer
mais arcar com o alto salário
do jogador: R$ 200 mil

PAULO FONSECA/VIPCOMM

Romário deve' enfrentar o Fluminense no domingo

Ainda na tentativade se

livrar de Roger, o Corinthians
deu o -aval para um agente
Fifa negociar com um clube
mexicano que demonstrou
interesse no jogador, que foi
afastado há um mês pelo
técnico Paulo César Carpe
giani. Segundo explicou o

gerente de futebol corintiano,
Ilton José da Costa, o clube
foi procurado há 15 dias, mas
ainda não ocorreu uma

definição na negociação.
"Fomos consultados sobre

uma possível negociação para mensais.
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PROJETO DEFINE
BANCOS COMO OS
RESPONSÁVEIS POR
CHEQUE SEM FUNDO

AL-QAEDA AMEAÇA
EUA COM ATAQUES
PIORES QUE O 11/09

juros cobrados nesse tipo de

empréstimos. O motivo é o

último corte da Selic, que foi
de 12,75%para 12,5%aoano.
Contudo, ainda não há nada

programado.

Consignado lNSS

Até seis parcelas 1,30% ao

mês para 0,92% ao mês

12 parcelas 1,86% ao mês
para 1,69% ao mês

24 parcelas 2,26% ao mês
para 2,16% ao mês

MONTANTE: NO TOTAL SÃO R$ 6 BILHÕES DE OPERAÇÕES

Caixa reduz juro do crédito para aposentados
A menor alíquota
passou de 1 ,3%
mensais para
0,92% ao mês

As modificações vieram

cerca de duas semanas depois
de a intenção ser anunciada
pela instituição. Por meio da
assessoria de imprensa, o

banco informou que as novas

cobranças já estão valendo.

COBRANÇAS - A CEF

tem, atualmente, 1,2 milhões
de empréstimos do tipo, o que
soma R$ 3,3 bilhões. De uma

maneira geral, dentro do

regime de crédito consignado
(empregados públicos,
privados e segurados da

previdência), são 2,02
milhões de operações, o que
soma R$ 6 bilhões.

Banco do.Brasil, por meio
da assessoria de imprensa,
informou que existe uma

possibilidade de praticar
também uma redução dos

BRASíLIA

A CEF (Caixa Econômica
Federal) anunciou no início·
da semana ter reduzido a taxa

de juros em todas as opera

ções de crédito consignado
para aposentados e pensio
nistas do INSS (Instituto
Nacional de Seguridade
Social). Com isso, ficou de
finido que a menor alíquota
passou de 1,3% mensais para

0)92% ao mês; enquanto a

máxima, que era de 2,41%
mensais, ficou em 2,30% ao

mês.

36 parcelas 2,41 % ao mês
-� -

para 2,30% ao mês

Por meio do crédito consignado, a Caixa empresta 1,2 milhões para aposentados e pensionistas

Pessoas, baladas. novtdades e acontecimentos

INDO LONGE
Valendo destaque a contínua presença do colega e .

pilato jaraguaense Thomas Schwartz como IIder da
C()pa Norte Catarinense de Velocidade na Terra. A'
6tíma

.

performance de· nosso amigo lhe vale
atualmente o número 1 no ranking do evento. As
últimas notícias e fotos das provas podem ser
conferidas acessandowww.fotolog.com/thomas29.

blog. www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

� 00 OO!uitTa para Le!le DemeIei'ko que comtml9rou idade nova na úlfima terça

DOBRADINHA
Quem acessar o site da casa vai ver que junho começa forte na
Moinho Disco... Ouarta-feira dia 06, véspera de feriado,
ninguém menos que banda Dazaranha faz presença. Logo em
seguida, no sábado dia 09, o eletrônico têm vez com o OJ
argentino Ricky Ryan apresentando-se na casa dentro de sua
tourmundial. Maiores informações: www.moinhodisco.com.

THE VADER PROJECT
Inspirado na Cow Parade; em que vacas de
fibra de vidro são decoradas, expostas e

depois leiloadas, capaoetes do Darth Vader
foram oferecidos à criatividade de um grupo de .

66 artistas em comemoração aos 30 anos da
série StarWars. Batizado 'The Vader Project', o
projeto vai agora seguir úm roteiro de
exposições em museus e galerias ao redor do

A VOLTA DE MICHAEL MOORE
-

"Sicko", o novo manifesto do documentarista Michael Moore (de
Fahrenheit 11 de Setembro). denuncia a máfia da indústria
farmacêutica, dos planos de saúde e do sistema de assistência

. médica nos Estados Unidos. Se Bush permitir, o filme terá
estréia marcada para o próximo dia 29 de junho.

CERVEJA, ESPORTE E SAÚDE
Em um simpósio realizado na Espanha com o tema "Cerveja,
Esporte e Saúde", especialistas em nutrição recomendaram
incluir a cerveja na dieta diária dos atletas já que além das
propriedades antioxidantes ela também favorece o sistema
cardiovascular. Segundo eles, a ingestão moderada de cerveja
após o exercfcio flsico favorece a reidratação dos atletas sem

ATRAGÉDIA DO VOa 1907
No próximo dia 10 de junho no canal a cabo Discovery
Channel será exibido para cerca de 30 palses o
documentário "A tragédia do vôo 1907" f que mostra os
bastidores do acidente e a seqüência de fatos que
causaram a queda do Boeing da Gol, que matou 154

[PROGAAME-SE
-�--_._.--

Local: CHOPERIABIERBUDE
Dia e Horarlo: 31/05·apartlrdaa17.dOn.....

I· Atrações: Música ao vivo com Quarteto emTrê,
+ happy hour atê 20h (avente>. d,ª�o; com 50�
desconto no$ pêtisCQs).
+ Info: 473275Ô$37

Local: SCAR LOUNGEBAR
Dia e Horario: 31/05·a partlrdas18h
Atrações: Renato Aguiar e banda + rodiilo d.
petiscos + double chopp até 2Gh.
+ Info: 4733rt-1S19 au 8406-6555,

Local:CHOPERIABIERBUDE
Dia e Horario: 01/06· apartirdas17h30mln

'

Atrações: MúslCà ao vbto GO'" Ronlel
happyhour:· ,'." 'ê:

,
.

Local: SCAR LOUNGE BAR.
Dia e HorariO: 03/05· apartirdas i8h ,.

Atrações: Música· ao vivo com Enéas Raasch ..
banda.

Local: CHOPERIABIERBUDE
Dia e Horatio: 04105 • a partirdas i7h30",ln
Atrações: Música ao ,vivo cQmSoul8ar·AC"$�cO
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- CONCESSÃO DE'TALÕES DEVE SER MAIS RíGIDA

Pelo EstadoProjeto responsabiliza
cheques aos Bancos Impasse

Equacionar a questão fundiária/indígena parece ser omaior problema que pre�ª, !
ser resolvido no Oeste catarinense. Amanhã, em Chapecó, presidente da Federa.; :

ção daAgrícultura e Pecuária do Estado (Faesc), José Zeferino Pedrozo, e vice, Enorí:
Barbieri, coordenam ato público contra a criação e ampliação de áreas indígenas, Pr� :
dutores rurais vão protestar contra a criação de duas novas áreas indígenas (Abelar� :

do Luz e Saudades) e a ampliação de outras duas já existentes (Seara e Ipuaçu), o qüe
exige, segundo a Faesc, a saída de 654 famílias de propriedades ocupadas hámais ��
70 anos. Para Pedrozo, a dificuldade está na transparência - ou na falta dela. Solução
emergencial, para ele, seria a inclusão de norma na Constituição que permita aba:
agricultores participar dos processos da regularização fundiária de terras indíg��J
Enquanto isso, garante o dirigente, o clima é de desespero naquela localidade.

. •

.. DIVULGAÇÃO

Lojistas querem
a Lei do Cheque,
que co-responsabiliza
os bancospor
cheques sem fundo
de até R$100

PATRíCIA GOMES

FLORIANÓPOLIS Olhos no interior .

Presidente do' BRDE, Casilda
Maldaner, e o diretor financeiro,
Renato Vianna, receberam ontem
na sede do banco o governador
Luiz Henrique e boa parte do
primeiro escalão do Executivo.
LHS defendeu investimento no
interior. Disse que o problema

, brasileiro não é apenas a

concentração tributária, mas o

fato de os grandes conglomerados
financeiros canalizarem a maior

parte dos recursos para os

grandes centros, agravando o
problema da Iitoralização.

A FCDL (Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojis
tas de Santa Catarina) vai

pressionar para que o projeto ".
da chamada Lei do Cheque Roque Pellizzarn Júnior, disse que os consimidores ganharão com a lei

seja votado em breve. O tuição financeira. "O que cobradas ao consumid�r de
projeto tramita há cinco anos deve ocorrer é que 9S bancos' vem cair. Com isso, o lojista
na Câmara dos Deputados e deverão aprimorar e deixar também aumenta as suas

está engavetado na CCJ mais rígida a concessão de vendas", argumenta.,
(Comissão de Constituição e talões de cheques. O que le- BANQUEI,ROS De

Justiça) da Câmara, Segundo vará a moralização e não à acordo com Roque Pellizzaro
Roque I?dli�zaro Júnior, banalização da oferta do Júnior, os bancos oferecem

presidente da FCDL, os serviço como acontece hoje", resistência. "O que não é

deputados Acélio Casagran- diz Pellizzaro Júnior. Para ele,' surpresa. Eles estão habitua
de, Paulo Bornhausen e não só o lojista ganhará com dos a ter margem significa-
Angela Arnin se prontiltY&JJmimí���oi�B t��c��mb�m üva" Semi quase nenhuma
ficaram em cuidar para que a os consumidores. 'Na taxa de resp;n§aQilid�s1t:".J)..9 emissor ;
matéria continue tramitando. jurós que o comércio cobra, do êheque sem fundo a

A Lei do Cheque foi está embutida a inadirn- instituição financeira cobra
elaboradajunto com a FCDL plência. Infelizmente, o bom taxa e das vítimas também.
e define o banca icomo res- paga pelo ruim. Quando se . Atualmente, segundo o pre

ponsável pelo chegue. O 'moralizar esse que é um dos sidente da FCDL, os cheques
projeto prevê que cheques meios de pagamento mais sem fundo representam cerca

sem fundo, no valor de até R$ importantes disponíveis no de 60% da inadimplência
100 sejam pagos pela insti- mercado, por certo as taxas .acumulada pelos lojistas.

nas redes públicas municipal e estadual
para otimizar recursos com transporte es�
colar e facilítaee.vida.do professor. ':

. Reajuste
Diretor presidente da Casan, Walmor
De Luca, anunciou ontem que as tarifas
da empresa serão reajustadasemmédia
6,97%. O menor percentual será na ca

tegoria de consumo Residencial A, que
passa a pagar R$ 3,74 para até dezmetros
cúbicosmensais - reajuste de 4,68% sobre
o que era praticado. Enquadram-se nessa

faixa famílias com renda até dois salários
mínimos que residam em imóveis de até
70 m2, A tabela tarifária também inclui
novas faixas de consumo para as catego
rias residencíais. As regras valem para o

consumo a partir de 1Q de junho, cujas
faturas são emitidas em julho.

,

: ,,, Auditoria
J !

A Comissão de Fiscalização e Controle
.
da Câmara aprovou por unanimidade,
ontem, requerimento do líder do PPS, de
putado Fernando Coruja, que pede a rea

lização de auditoria do Tribunal de Con
tas da União nos contratos da 'Cautama
com o poder público entre 2000 e 2007. :

,

No tribunal ,

'

�!
As bancadas do PT, PP e PRB na Assem
bléia Legislativa vão entregar até o final
da semana Ação Direta de Ínconstituoío
nalidade (Adin) no Tribunalde Justiª-.
Questionam artigos da Lei COIÍlpleme�':
tar 381/07, que criou a terceira reforma
administrativa do Estado. As secretaries
regionais são o principal alvo da ação. !

Licitação·
. i

. o Dnit publicou ontem os avisos de li9-tações para elaboração de projeto para a

travessia do Morro dos Cavalos, na B�-
.

101 Sul, e de estudo de impacto amblen
tal para as obras de duplicação da BR-470
entre Navegantes e Indaial, A travessia
faz parte do último lote a ser licitado das
obras de duplicação da BR-I01 Sul, eiJ.ttie
Palhoça (SC) e Osório (RS).

Posse
Dalírio Beber será empossado hoje como /

presidente da Agência de Fomento dp
Estado de Santa Catarina (Badesc). Na
mesma cerimônia, também toma pos�e
João Ornar Macagnan, como diretor ",4-
ministrativo. O atual presidente, Sayqe
José Miguel" ocupa;á a vice-�resid�n9a
e responderá tambem pela Diretoria �e
Operações. Beber deixa em. setembro .a

presidência estadual do PSDB.

/

):'.

Desilusão
VereadorArlindo Rocha (PSDB), do mu
nicípio de Maracajá, no Sul, renunciou
esta semana. Ele, que é advogado, exercia
seu primeiro mandate, Alegou desilusão
com a falta de seriedade na política. Pen
sa agora em desfiliar-se. Sua cadeira será
ocupada por suplente do PMDB. Mais
uma baixa para o PSDB de Clésio Salva
rOI que na região já perdeu Primo Mene
galli para O DEM, prometendo levar com
ele outros 200 nomes.

Aeroportos do Estado
devem ser reformados Tainha bate

recorde
Pescadores da' Praia da

Pinheira, na Grande Floria-
'

nópolis, capturaram cerca de
50 toneladas de rainha na

manhã de terça-feira, 29. Foi
a maior pesca da temporada
e a terceira maior quanti
dade da história do muni

cípio: A captura demorou
cerca de urna hora. Depois
de avisados por um olheiro,
quatro pesqueiros cercaram
o cardume com três quilô
metros de rede. No domingo,
27, pescadores de Florianó
polis capturaram outras 35
toneladas do peixe. Dez
toneladas foram pescadas na
Praia da Lagoinha de Ponta
das Canas e outras 25 na

Barra da Lagoa. Na Lagoi
nha, os peixes foram trazidos
à praia através rle um 'arras

tão', onde pescadores e vo

luntários puxam a rede que
está no mar na beira da praia.

BRASíLIA pista, a obra inclui a constru
ção de outro terminal e

O vice-Governador Leo- fingers (tubos que conectam
nel Pavan, acompanhado do as salas de embarque aos

secretário-executivo da aviões para uso dos passa

Articulação Nacional, Ge - geiros) .

raldoAlthoff, e o secretário A restrição se deve à

Regional de [oaçaba, Jorge existência de um tanque de
Bresch, se reuniram com o gás dentro de um perímetro
presidente daANAC (Agên- que avança 2,75 centímetros
cia Nacional de Aviação na área considerada "de
Civil), Milton Zuanazzi. Os risco", em relação à pista.
dois temas da pauta foram as Porém, o problema pode ser

obras de ampliação do aero- resolvido, provisoriamente,
porto HercílioLuz, de Floria- com a sinalização luminosa
nópolis, e a flexihilização da do tanque durante a noite.

notificaçãóque há dois anos .Já para o médio prazo, o

restringe decolagens e secre-tário Bresch assegurou
pousos noturnos no aeroporto que no máximo em um ano

de [oaçaba. Q tanque já terá sido
Já estão previstos no PAC. -rernovido do local. Com a .

(Programa de Aceleração do proibição de vôos após o pôr
Crescimento), os recursos do-sol, o aero-porto vem

p9.ra o aumento de 700 correndo o risco de perder a
metros na pista do aeroporto regularidade, deixando de
de Florianópolis. Além da atrair compa-nhias aéreas.

Arrastão eleitoral
Certamente preocupados com as baixas,
os tucanos planejam, a partir da semana

que vem, campanha nacional de filiação
em rnassa - um verdadeiro arrastão elei
toraL Em Santa Catarina, Pavan e o presí
dente Dalírío Beber vão elaborar roteiro
de visitas por todo o Estado a partir de
junho.

Anoletivo
Paulo Bauer já anunciou que o ano leti
vo 2008 vai começar em 7 de fevereiro.

.

Disse também que o calendário de início,
férias e término das aulas será unificado

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br
'

CHICO ALVES COM CARLA DARlAND E PATRÍCIA GUMES/FLORIANÓPOLIS E KARINA MANARIM/CRlCIÚMA

Associados: A Gazeta - BigUa� em Foco - O 1
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do !

Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade - ,

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jomal da Manhã -

IJamal O Igu�ssu - Município Dia-a·dia - Notisul
• OAtlântico - Jornal Perfil-O Vale - Sul Brasil-A

ITribuna- Tribuna Catarinense-Voz Regional �
Associação dos Diários do Interior
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� GLOBO - 18H

conrado e Eva ficam juntos. Zilda faz seu
feitiço e garante que Conrado será de
Ella sempre. Medéia afasta a cobra que
passeia onde Zilda' enterrou o baú.
Conrado acorda e sente-se culpado. Eva
�iz que o quis desde o primeiro
momento.Elisa acusa Zilda de fazer
bruxaria para aproximar Conrado e Eva.
lilda avisa que irá internar Elisa se ela

cpntinuar a falar besteira. Loreta conta

para Joaquim que Conrado pode estar
mórto. Joaquim a manda falar baixo,
posque Regina está doente. Max oferece
recompensa a quem encontrar a filha.
Lucas promete à Loreta que vai resgatar
cOlJrado.Eva se declara para Conraco.
�r diz a Nina que vai permitir seu

'casamento, assim que Conrado voltar.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Morgana anuncia a Maria que agora é

proprietária da fazenda. Maria sofre por
tel sido enganada. Gui não tem coragem
de dizer que não quer se casar com

Arhur. Morgana entrega a chave da
fazenda para Merlim e manda que ele
deixe Maria em paz. Merlim tira Elizabeth
do sanatório. Lance fica pasmo ao ver

que Gui está se casando com Arthur. Ed

: acha o baú com as roupas de bebê de
� Arthur. Lance se assusta ao ver a
,

.

enorme mudança de Maria chegando à
>

casa de Giácomo. Elizabeth foge de
Merlim e se esconde na mata. Arthur

� abre o baú e encontra uma carta de Irina,
,

que alerta o filho de um inimigo e diz que
: .ele deve ficar sempre próximo ao seu

; irmão gêmeo.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
: Antenor se encontra com Fabiana e a

'convida para ir ao seu escritório. Fabiana
o apresenta a David. Antenor oferece
cinco milhões para Taís afastar Paula e

Daniel. Marion promete ajudar Taís. Taís
· diz a Isidoro que ama a sua família e ele
se comove. Taís sugere convidar Paula e

·

Baniel para jantar, Daniel comenta com o

.pai que tem vontade de largar o grupo e

abrruma pousada e que vai pesquisar o
valor do investimento. Olavo comenta

·

com Fred a proposta de Bebel e

confessa que se sente bem com ela.
Bebel pede que Rolf minta para ajudá-Ia.
Sérgio Otávio comenta com Marion que
Daniel pensa .em abrir uma pousada.

; ,Bebel diz a Olavo que vai para Alemanha
com Rolf.

.

� RECORD - 19h15
-

[Luz do Sol
Agenor pergunta o queWilliam quer com
a mulher dele, na sua casa. WiJliam o

enfrenta, explicando que foi socorrer a

mulher de Agenor e seu filho que estava
rnorrerido, uma vez que não havia um

r outro homem a quem sua mulher
. pudesse pedir ajuda. Verõnica e Tom
, batem boca, Belquiss se mete e os
: tacabam se virando contra ela. Agenor
;; '.ameaça William e manda recado para
>

. Freddy largar do seu pé. Juarez
" consegue tirar Lorena da cabeceira de
-

'Leonardo, dizendo que o médico deu
ordens expressas para que ele fique em

repouso absoluto. Belquiss fica
revoltada com a maneira que Tom a

" 'tratou e acaba revelando que o namoro
( ;dos dois era uma armação.
,I �

� RECORD - 20h

.:' Vidas Opostas
r ,

!J Carmem se apresenta a Mariana como

'j mãe de Carlinhos. Letícia vê Mariana
. com Carlinhos e fica abalada. O baile

pára para a chegada de Jacson e Joana,
anunciados por Inhame como o rei e a

rainha do Torto. Joana, muito séria, diz
que não vai dançar e nem sorrir, pois não
está achando a menor graça naquilo
tudo. Patrícia pressiona Carla, que chora
ao se lembrar da cena do casamento de
Felix, mas nada revela à mãe. Na

redação, Lathife conta que já foram
convidados, juízes, políticos, psiquiatras,
advogados e publicitários para o debate
sobre descriminalização das drogas.
Joana vê traficantes vendendo drogas
no baile e diz a Jacson que I é contra

aquilo, pois a' quadra da associação não
é boca de fumo.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��DESMENTIU ��NO CINEMA ��VAIADA
Viviane Araújo negou que a O diretor Breno Silveira O público não engoliu a derrota

dançarina Gracyane Barbosa pretende fazer um filrriet;, da brasileira Natália Guimarães
tenha sido o pivô da contando a história de tuíz (que ficou em segundo lugar)
separação entre ela e Belo. Gonzaga e .de seu filho, para a japonesa Riyo Mori no
"Não acabou por causa de Gonzaguinha, dois dos

Miss Universo. Riyo foi vaiada no
fulano, beltrano. Acabou por maiores nomes da MPB. O

México. Segundo organizadores
causa da gente. Nossa projeto deverá emplacar em
relação terminou há algum 2008; no momento, direção

do concurso, de segunda-feira

tempo, a gente foi levando de produção do longa estão até terça-feira à tarde foram

porque restava uma amizade. rfazendo contatos com 'Os enviados mais de 1.000 e-malls

Mas infelizmente, o amor . familiares para
' de protestos, O que pegou foi o

acabou e cada um está levantamento de fato de colocarem dois

seguindo a sua vida", contou informações e obtenção de japoneses como júri e outra
ela ao TV Fama, da Rede TV!. '

autorização necessárias. Vai oriental no julgamento da fase
valer a pena conferir. eliminatória.

• SUDOKU

SOBRE O JOGO

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

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

• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Processador a mil, capacidade mental
otimizada: um mundo de possibilidades.
Aproveite bem o potencial de criação do

pensamento, você pode gerar novidades,
construir cidades, inaugurar vias e veios
nunca explorados. Pra você, o agir é
fácil, natural: que seja orientado pela
sabedoria.

Câncer 21/6 a 21/7
Embora muitos caranguejos ralem as pinças
no trabalho e fiquem um bocado ocupados
com os assuntos do mundo sólido, a sua vida
interior costuma ser muuuito mais
movimentada. Seu mundo líquido de
emoções & sentirnentos é um festival de
variedades ... Ulalá! Você já assistiu aos seus

últimos filmes?

Touro 21/4 a 20/5
Claro, taurino, há muitos eventos concretos
em evidência, exigindo sua atenção e

prontidão ... Mas não descuide das

subjetividades. Nem sempre visíveis, elas
estão lá, em seu universo paralelo, em cada
movimento cotidiano, cheias de vida, de som

e até mesmo de fúria. Você está presente em

todo você?

Leão 22/7 a 22/8
Dentre as milhares de tarefas em sua lista,
dê preferência para as que envolvem
contatos e comunicação com pessoas,
pelas vias reais e virtuais. Se há alguém lhe
devendo alguma coisa, não custa ativar
memórias preguiçosas. Na fase Cheia da
Lua, os hits são as atividades ligadas ao

externo e ao público.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Grande momento é a época do seu

aniversário. Mesmo que a lei da gravidade e

outras chateações queiram lhe puxar pra
baixo, não deixe a peteca cair. O Sol está em

Gêmeos, mentalize luz: um único pontinho
luminoso afasta toda a escuridão. Ame-se,
dê-se presentes diariamente, agrade-se
infinitamente.

Virgem 23/8 a 22/9
Turbinas a postos, o céu espera por você.
Hein? O céu não se enganou, não! É você
mesmo que está esperando, com toda a

sua qualificação e criatividade. A ascensão
almejada, os acontecimentos projetados?
As condições estão mais que propícias.
Entre com seus dados, aperte o start e
zum!
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t� �REGRAVANDO ��INCREMENTANOO
:;,Parece que Michael jacks�n Comenta-se nos bastidores

i�;Qúer voltar à ativa. Segundo das gravações de "Paraíso

tentes Michael fez contato Tropical" Que Gilberto Braga e

Ricardo Linhares vão.

com uma famosa gravadora incrementar a trama da novela.
em Londres. A intenção serif . As secretárias de Antenor
re-gravar os principais (Tony Ramos) ganharão mais
sucessos do cantor. Falando destaque, elas dividirão o

em Michael JacKson, ele é mesmo apartamento e por
j. um dos convidados da festa isso contracenarão em outro

i de 25 anos do Príncipe Azim cenário, além do escritório da

�+d� Brunei, na Inglaterra. ' ��:�e:aêl;U��Od�J:���:�"di�cántor receberá um cach
w Haagensen) engatarão um
! valor de dez milhões de romance. Tudo para alavancar
dólares apenas para mostrar a audiência.
o seu rosto no evento.

- Papai! Papai! É verdade que todos os contos de fadas
começam com "Era uma vez ... "?
- Nem sempre, filho! Tem alguns que começam assim:

.
"Quando eu for eleito ... "

Um bêbado tinha acabado de sair do bar e ia atravessar a rua
com o farol aberto para os carros quando chegou um fusca e

buzinou:
- Bibi!
E o bêbado respondeu:
- Eu também bibi, companheiro!

• DIVIRTA-SE

Conto de Fadas

O Bêbado e o Fusca

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

Libra 23/9 a 22/10
Comunicações, vlaqens físicas e mentais:
setores em alta hoje. Por onde começar?
Abra seu teto solar, levante as antenas e

ligue o radar: a intuição lhe dirá. Com sua

ginga e um pouco de organização, você fará
isso e mais aquilo e ainda sobrará tempo
para escapadas românticas no meio do

expediente.
.

Escorpião 23/10 a21/11
Mais uma vez é você que desencadeia
processos de mudança em gentes e

ambientes. Estruturas construídas há muito,
ditas sólidas e invencíveis, são
desmistificadas, questionadas e retormuladas:

. inicialmente, por você; depois, pelos mesmos
que as erigiram. Despertar consciências não é

pouca coisa não ...

Sagitário 22/11 a 21/12
É Cheia a Lua de Sagitário, borbulhantes e

transbordantes as suas emoções. Humrnrn ...
Delicie-se com as percepções amplificadas,
sensações multiplicadas. Sem sair do chão,
sem mover-se do lugar, você pode
ultrapassar a quinta dimensão. Você é um

passageiro da abundância: celebre, brinque,
ame!

Capricórnio 22/12, a 21/1
Não, caprica, não há fatos e evidências. Há
sinais, contudo: vai ignorá-los? Não precisa
muito garimpar. Um pouco a lapidar, talvez.
Não se arrependa mais uma vez por se
fazer de surdo quando sua intuição grita e

apita. O caminho de volta costuma ser mais
longo: por que não aproveitar o favor dos

. ventos?

Aquário 21/1 a 18/2
Criatividade, força vital. No pique, sua
nave faz lindos desenhos no céu em sua

jornada pelas estrelas. No pique,
superando limites, àmpliando horizontes e .

desdobrando novas perspectivas. Que it
velocidade não distraia dos
acontecimentos interiores, porém: são
eles sua fonte de propulsão e avanço.

Peixes 19/2 a 19/3
Seu mundo interno pode ser uma caixa de
surpresas ... Há momentos em que coisas
que estão lá no fundão, guardadas há muitas
eras, manifestam-se subitamente, como
aqueles bonequinhos de mola, plim!, .

saltando pra fora da caixa e trazendo belos
insights: quando isso acontecer, aproveite ao

máximo.
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OURO VERDE
Muitos reclamaram que as

operações da Polícia Federal
destróem e condenam
antecipadamente pessoas que
geram empregos e renda.
Outros dizem que é isso aí

mesmo, a Polícia Federal está
cumprindo com o seu dever,
desbaratando quadrilhas e

crimes dos "poderosos"
contra o país. O certo é que a

operação Ouro Verde deixou
pontos positivos em Jaraguá,
com a necessidade de mais

transparência nas práticas
corporativas de algumas
empresas e o aumento da '

arrecadaçãomunicipal.

OURO VERDE II
Dados obtidos na Secretaria
da Fazenda dão conta de que
algumas empresas passaram a

declarar maiores valores de
faturamento, aumentando o

valor agregado do município
e, por tabela, incremento nos

valores de ICMS repassados
do estado para Jaraguá do SuL
Quem ganha? E o povo, pois o
dinheiro é revertido em

obras.

HORA DE CURTIR
Olha só! Terminaram no

último sábado (26) os 146
dias de trabalho por ano que
cada brasileiro paga aos

governos federal, estadual e

municipal na forma de,
,i m p o s t o' s, t a x a S' e

contribuições. Então, gente,
desde segunda-feira, todos
'começam a trabalhar para
comprar comida, roupas,
pagar outras contas e, se

sobrar um dinheirinho, curtir
um pouco de lazer. É mole?

BHABBY
A minha amiga Bhabby,
apresentadora do programa
Bhabby Total, na Rede TV,
está, toda prosa: ela acaba de
lançar sua poderosa linha de

" cosméticos, a Dermavita By
Bhabby TotaL O babado
aconteceu na última segunda
(28), no Hotel Plaza Hering,
em Bluemanau. Xuxexo!

1°BYKETOUR
No próximo dia dois de
junho, os meus grandes
amigos Wilsqn Salves e

Roberval Pilatti, personal
trainers da Health Club
Personal, movimentam em

Jaraguá do Sul o 10 Byke Tour,
com saída às 7h 30min do
Beira Rio Clube de Càmpo,
até o Hotel Estância Ribeirão
Grande, onde a rapaziada
pára para tomar aquele café
da manhã especial. Mais

informações pelos fones
9936-7772 / 8809-8509 'com

TioWil e Rober.

,FEIJOADA
No próximo sábado,
capitaneada pelo boa gente
André Manteuffel e pilotada
.pelos gourmets Toni Nunes e

o músico Jonas, acontece em

[oinville ala Feijoada do

Botequim São Francisco. O
3rupo Arueira comanda a

musicalidade.

,

'I

O CORREIO DO POVG

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonça!ves@netuflo.Gom.br)

Thayse Schimit presença boníta'ha primeira Festa do Chanpanhe, só para elas, em Jaraguá.

Tomar umas doses de

cachaça e ouvir uma
boa música na Água

Doce.

, I

FRASE DO DIA

, , "O maior erro do
,

esperto é achar que
,

todo.rnundo é besta!"

CAFÉ VOCACIONAL

No próximo dia 16 de junho
a partir, das 15 horas,
acontece no Seminário de
Cotupá, o 30 Café
VocacionaL O convite custa

dozereais.Bhabby Sá, apresentadora do programa Bhabby Total, na ocasião do

lançamento da sua linha de cosméticos Dermativa By Bhabby Total.

�belli a.-le

O meu camarada Norber�o Kuhnen (o popular Beto
Fiscal) e sua esposa Elaine preparam para sábado, dia
dois de junho, festinha daquelas para comemorar o

primeiro aninho da filha JÚlia.
' )

**

Comentei na coluna de terça-feira que o casarnento dos
,
meus amigos Dirceu Kienen e Adriana Conti seria dia nove
de setembro, mas na verdade será dia nove de junho.
**

Pra galera que gosta de uma boa música
tradicionalista, na sexta-feira tem Chiquito e Bordoneio
e Banda Karisma, no Pavilhão de Guaramirim.

'/**

Pra quem partlcípar da Feijoada do Moa deste ano: terá
novidade extra e das boas no pedaço. Serão distribuídas
200 cúzlas de ostras, servidas no capricho por gourmets
da melhor qualidade da nossa região. Quem viver verá!
**

No sábado (2) a Associação das Imobiliárias de

Jaraguá promove no Parque Aquático Krause, a partir
das 12h 3Dmin, asua tradicional feijoada. "J

**

Já está circulando a notícia do casamento dos jovens
Giselle Cristine Tavares e Cláudio Scheurer A troca de

alianças será dia sete de julho.

o meu abraço cheio de energias positivas de hoje vai para,
a querida amiga Adriana Freiberger, que é figurinha
esperta e todos os dias tem uma boa novidade pra contar,
**

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

TAPETE VERMELHO

(Comédia)

32752058/99320502

Com: Matheus Nachtergaele,
Gorete Milagres, Vinicius

Miranda

o sr Gervásio, que 'na segunda-feira trocou idade, festeja amanhã 39
anos de vida ao lado da esposa Alzira.

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

'

Máquinas de costura, Assistência
V.Técnica.Peças e Acessórios
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OVERNADOR DE ALAGOAS PRESTOU DEPOIMENTO AO STJ ONTEM

overnador nega ter
- avorecido a Gautama

I

a

eotonio Vilela Filho

50S) disse ainda

ue está colaborando

Ive om as investigações

RAsíLlA·

io o governador de Ala

oas, Teotonio Vilela Filho

PSDB), negou ontem, em

epoimento à ministra do

uperíor Tribunal de Justiça
SfJ), Eliana Calmon, ter
avorecido a cons tru tora

autama em seu estado.'
Vilela disse que foi cita-

,ô no esquema de fraudes
, licitações e desvio de
ecursos, desmontado pela
"�êtação Navalha da Polícia

ra ederal (PF), porque as

lIvestigações envolvem o

ir, stacio que ele governa. "Fui
:àfividado para colaborar
bttl. as investigações, tenho
rocurado' trabalhar pata
tie tudo seja esclarecido. A
inistra Eliana Calmon fez

uestâo de dizer que não

stou sendo investigado",
isse.

Teotonio Vilela afirmou
ue abriu uma auditoria em

_, lagoas para investigar
;f-lntratos firmados com a

rautama, Segundo ele, há
dois contratos com a cons

trutora no estado: um rela
tivo à barragem do rio Pra

tagi e um' outro que está

sendo investigado pelo
ribunal de Contas da União'
(TeU).'
o governador disse ainda

VALTER CAMPANATO/ABR

Governador disse que a ministra do STJ garantiu que ele não é investigado

que não se lembra de ter

conversado com o ex-secre

tário de Infra-estrutura do
estado Adeilson Teixeira
Bezerra sobre uma suposta
indenização relativa à bar

ragem do rio Pratagi, como

• Eliana Calmon

"Verifico que não mais se

apresenta necessária a
confidencialidade do

processo";

"Os fatos já foram divulgados
com abundância pela
imprensa";

"Por outro ângulo, pela esteira
de boatos e maledicências que
pairam sobre pessoas que
nenhum envolvimento têm com

os fatos em apuração e pela '

necessidade constante de
alinharem-se os órgãos do
Estado para, conjuntamente,
adotarem as providências
cabíveis dentro de suas
competências e atribuições",

mostram escutas telefônicas
feitas pela PF durante as

investigações. "Com certeza

conversei sobre a barragem
do rio Pratagi, mas especi
ficamente sobre isso não me

lembro. Não ,creio, não'
lembro, não sei, tenho que
ver melhor".
A ministra Eliana Cal

I mon decidiu na noite de

'terça-feira quebrar o sigilo
do inquérito que investiga
o esquema de fraudes ern

licitações de obras públicas.
Com isso, o processo deixa
de tramitar em segredo de

Justiça.
Segundo O tribunal, a

ministra decretou a quebra
do sigilo diante da divulga
ção de vários fatos e docu
mentos do inquérito. "Todos
os trâmites processuais estão
sendo acompanhados de
perto pela mídia, sendo
inevitável a ostensividade
das providências a serem

adotad�s na esfera judicial".

MEC propõe troca de
,dívida a instituições.
�RAsíLlA

A Câmara dos Deputados
analisa projeto do governo
federal para que as uni

versidades' privadas possam
abater suas dívidas com a

União. A nova proposta prevê
a emissão de títulos pelo
�ndo público que mantém o

ProUni (Programa Universi
dade para Todos) que seriam

trocados por vagas em uni

Versidades. Esses t ítulos
Poderiam ser usados para o

Pagamento e financiamento
��a dívida ativa das faculda
des e universidades.

O Projeto de Lei 920/2007
trata da regularização fiscal
das instituições de ensino

superior e altera as regras do
Fies (Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino

Superior). O MEC não tem

acesso ao valor da dívida das

instituições privadas com a

Receita Federal. "O que nós

sabemos é que, uma parte dá
dívida inscrita, que é grande,
está sendo discutida no

judiciário, sobretudo no que
diz respeito à dívida do

cancelamento de certificados
de filantropia", explicou o

ministro.

PRESENTEADOS

Lista da Gautama
teria 82 políticos
A lista da construtora

Gautama cC?m pessoas que
seriam presenteadas teria 38

deputados federais e ex

deputados, 18 senadores e ex

senadores, três ministros de

Estado, cinco ministros do
Tribunal de Contas daUnião
e, pelo menos, 23 gover

nadores, prefeitos, ex-chefes
estaduais e municipais. A
informação é do jornal Folha
de S.Paulo.

Entre os brindes, haveria
canetas, gravatas e bebidas.
Para a PF, a menção na lista
não significa que o nomeado

seja suspeito.

• PELO

'AI-Qaeda ameaça
EUA com ataques
para 'esquecer
o 11 de Setembro'

A nova ameaça, divulgada em um vídeo na internet, foi
realizada pelo americano Adam Gadahn, que atua como

'porta-voz da al-Qaeda e, é o primeiro norte-americano
acusado de traição desde a época da Segunda Guerra
Mundial.

'

"Vamos continuar atacando duro neste ano, no ano que
vem, no ano seguinte e assim por diante, até que o último
cruzado vá para casa, ou agitando uma bandeira branca
ou deitado num, caixão coberto por bandeira", disse o

militante.
No vídeo, o suposto Gadahn exigiu que os Estados

Unidos retirem seus "soldados e espiões" de todos os

países muçulmanos.
E insistiu que o presidente George W. Bush deve proibir

as viagens de americanos à "terra ocupada da Palestina",
libertar os prisioneiros muçulmanos e parar de apoiar os
Governos "apóstatas" de' países islâmicos.

'

"Tu e teu povo vereis coisas que farão esquecer os

horrores do 11 de setembro, Afeganistão e Iraque, assim 1

como a lição da Virgínia", caso as exigências não selam
cumpridas, avisou o porta-voz.

o comunicado
Foi feito em

Vídeo postado
na internet

PROTESTOS NA VENEZUELA
,

O governo venezuelano registrou a prisão de 182 pessoas em

97 manifestações todo o país desde domingo, último dia de

,transmissão regular do canal privado Radio Caracas Televisión

(RCTV). sendo apenas 15 delas em apoio à emissora.

ACIDENTE EM BRINQUEDO
Cinco visitantes e um funcionário de um parque da Disney na

Flórida (EUA) ficaram feridos na terça-feira, depois que uma

das atrações, o Kali River Rapids: que simula um passeio por
uma floresta tropical, teve problemas de funcionamento.

MAIS INVESTIMENTOS
Países 'membros do G8, entidade que reúneas nações mais
ínousmalíiaoas do mundo e a Rússia, pretendem anunciar, em'
sua próxima cúpula, um, aumento na quantidade del dinheiro
destinada ao combate à Aids, afirmou o governo alemão
ontem.

,

EUA e Caribe esperam fortes furacões
Os Estados Unidos, o México e os países do Caribe atualizaram
planos de emergência para enfrentar a forte temporada de
furacões que começa oficialmente em 10 de junho e que,
segundo as previsões, será muito intensa.
Os órgãos responsáveis pela prevenção de desastres garantem
que treinaram funcionários e que contam com novas ferramentas

'

de resposta rápida para salvarvidas.
A temporada de furacões no Atlântico termina em 30 de
novembro. Os meteorologistas previram a formação de 13 a 17

tempestades tropicais, entre sete e dez furacões, dos quais cinco
teriam ventos superiores a 178 km/h.

'

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA, com sede em

Miami, recomenda que os cidadãos tenham um plano familiar
para casos de emergência,

,

Papa abençoa foto de menina desaparecída

�
DIVULGAÇÃO

"

l

Os pais d,a menina britânica de quatro anos desaparecida há quase um mês de um

balneário português encontraram-se ontem com o papa Bento 16, na Cidade do Vaticano.
O papa abençoou uma fotografia da criança com o sinal da .cruz. "Ele disse que irá orar

por nós, por nossa família e pelo retorno, em segurança, de Madeleine", afirmou a mãe
da menina Kate McCann, Desde que desapareceu a foto da garotinha loira praticamente
não sai da capa dos jornais da Grã-Bretanha.
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BELEZA: EXERCíCIOS FAZEM BEM PARA SAÚDE E PARA ESTÉTICA

Piscina e dança são

'aliadas do bem estar
Fazer combinação
de exercícios ajuda
a manter o corpo em

forma e saudável

.'
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Manter a forma não é só
uma questão de estética, mas
também de saúde, Cuidar

para que a alimentação seja
a mais saudável possível é o

primeiro passo, masmovimen
tar-se é fundamental. E tem

que 'sentir prazer ao fazer isso.

Dançar, por exemplo, é

'super divertido e ainda esti

mula a capacidade aeróbica,
trabalhando todos os mús

culos, ao mesmo. tempo em

que você alonga e modela o

corpo. Ela também favorece e

melhora a coordenação mo

tora, além de ser uma ótima

terapia, ajudando a pessoa a

colocar para fora todas as suas

emoções e os seus sentimen

tos, desinibindo e deixando
você ainda mais sensual.

Cada vez mais procurada
nas academias, a hidroginás
tica vem fazendo adeptos e

adeptas qué procuram esta,

modalidade de exercício

porque são praticados na

água; no verão, refrescam o

estresse de qualquer um, e no
inverno pode ser praticada
'sem problemas, pois as

piscinas são confortavelmente
aquecidas.
A água torna os impactos

r'

DIVULGAÇÃO

A natação é considerada um dos exercícios mais completos

dos exercícios mais suaves,

protegendo o corpo e as arti

culações, por isso a hídro
ginástica é indicada para
combater a flacidez e a obesi
dade. A hídroginástíca tam

bém é uma atividade que não

apresenta'contra - indicações,
mas para o exercício ter o

resultado desejado, é neces

sário que a água esteja na

altura do tórax.

J á a natação é o mais

completo exercício, pois
envolve todos os músculos do

corpo. É relaxante, além de

super-recomendado pelos
médicos para pessoas que
sofrem de problemas respira
tórios. É também ótima alter
nativa para melhorar a

estética corporal, principal
mente acima da cintura. E o

melhor de tudo que pode
queimar de 300 a 500 calorias

por hora.
. Nos idosos a hidroginás
tica melhora a flexibilidade
articular e o equilíbrio, redu
zindo a incidência de quedas
e o risco de fraturas. Também
melhora o condicionamento
cardiovascular e a socializa

ção que ajuda na qualidade
de vida.
A grande restrição dessa

prática pelos idosos, são várias
doenças associadas de pele,
nariz, ouvido, olhos etc..., que.
podem piorar com o cloro da

piscina. Um outro benefído
também bastante agradável
da hidroginástica é a massa

gem proporcionada pela água,
por meio da pressão e da
resistência. Isso garante um

efeito suavizante sobre a

musculatura, ajuda. a aumen
tar a circulação periférica do .

sangue e alivia as tensões.

Exercfcios sem contra .. indicação
Sem dúvida nenhuma, a

t caminhada é ()mais popular
e democrático de todos os

exercícios. Não tem contra

� indicação. A caminhada flor
•

ser praticada por qualquer
� pessoa/É um exercício pra
I
zeroso, que favorece a oxi-

genação do brganismo e

ativa a circulação, aliviando
� o estresse, trazendo inú
meros benefícios ao coração,
à mente e também aos

pulmões. Como começar?
• Caminhe 10 minutos por
dia, durante uma-semana e,

aos poucos, vá acelerando os
Ipassos e aumentando o

ti:ajetopercorrido. Aumente
as distâncias de acordo com

s
a sua capacidade respira
tória.

E pedalar uma magrela?
A bicicleta é uma. maneira
de manter a forma e eli-

minar aquelas gotdurinhas
que estão incomodando.
Pedalar aumenta a resis

tência física, acelera o fluxo

sangüíneo e-trabalha os mús

culos das nádegas e pernas.
A bicicleta também é ótima

para corrigir a postura e ajuda
a adquirir o hábito de fazer
exercícios todos os dias. Para
quem vai começar, é acon

selhável fazer de 15 a 20
minutos seguidos, por dia e,

aos poquinhos, ir aumen
tando esse tempo. Isso vale

para os ciclistas das bikes, e
das bicicletas ergométricas.

Importante: antes de

optar por qualquer uma

destas modalidades é bom
consultar um médico para

que avalie as suas condições
físicas. Feita a opção, antes de
começar o exercício, faça um
alongamento e prepare os seus

músculos para o benefício.

O CORREIO DO POI

Leve Toque

Entre na dança, qualquer dança
DIVUL6

Tango, forró, salsa ... O
estilo pouco importa. Aceite
o convite e se entregue ao

prazer de acompanhar o ritmo
da música. Esse é o 'remédio

que garante saúde física e

mental, com um efeito cola
teral dos bons: diversão ga
rantida.

Combate às gorduras
extras, aumento da flexibi
lidade, melhora da coorde

nação motora, da postura, da
memória e do controle da

respiração, mais disciplina ...
.

A lista de benefícios que a

dança proporciona parece
não ter fim. E é em primei
ríssimo lugar a preocupação
com a saúde que leva muita

gente a arriscar seus pri
meiros passos em diferentes

coreografias. Dançar con

forme a música não faz bem

apenas ao corpo. Piruetas,
rodopios e afins são puro
deleite. "Tudo isso motiva-os

praticantes a prosseguirem
com as sessões na maior ani

mação", acredita o fisiolo

gista e médico do esporte
Antonio Claudio Lima da

Nóbrega, da Sociedade Bra
sileira de Medicina do Es

porte. Outro incentivo aos

. dançarinos é a possibilidade
de conhecer gente e de es

pantar o estresse.

Quem se interessa pela
dança, mas acha que não leva

o menor jeito para a coisa el .

enganado. "Todo mune '

consegue aprender", garanl "

a professora de, dança J .

salão Paula Domingues, J .

São Paulo. "Pena que poue( ,

sabem do que' o carpa

capaz." O ortopedista RI '

cardo Cury, da Faculdade a '

Medicina da Santa Casa d

São Paulo, só faz uma ressalv�
"A turma que tem problem "

nas articulações do joelh '

deve consultar um espe
cialista antes". Conheça:
seguir algumas modalidades
escolha a que mais combin,
com seu jeito de ser ---

e

claro, com seu gosto musiC'",/:
(Revista Saúde é Vital)

/
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Outra vez na pele de uma

vilã, Priscila Fantin volta à
cena como protagonista da
trama de Walcyr Carrasco

DIVULGAÇAo

(Giovanna Antonelli). E,
é aí que a história começa
a esquentar.

Depois de ficar

praticamente dois anos

fora da televisão, Priscila .

Fantin volta com tudo à
terceira participação em

um enredo escrito por
Walcyr Carrasco. Ela
nasceu em Salvador, em
1982, mas ainda na

infância a família se

mudou para capital
mineira,Belo Horizonte.
Aos cinco anos,

acompanhou a irmã em

um ensaio fotográfico e

acabou sendo "descoberta".
A partir daí participando
de algumas campanhas
publicitárias. Quanto
tinha quinze anos, fez o

primeiro teste de vídeo e

viajou pará os Estados
Unidos.

Enquanto curtia férias
foi surpreendida pelo
telefonema de Ricardo

.

Waddington. O diretor
global a queria em

"Malhação", interpretando
a Tati. Assim, a09 dezesseis
anos passou a trabalhar de
segunda a sábado e, logo

percebeu que nunca �nais
seria uma anônima
adolescente.

No ano de 2001, Priscila
Fantin foi escalada para o

elenco de "As Filhas da
Mãe", para interpretar a

decidida Joana, filha de
Rosalva (Regina Casé). Na
trama de Sílvio de Abreu, a

atriz fez par romântico corri

Mário Frias ..
Os desafios não pararam.

Nem bem terminou "As
Filhas da Mãe", e se viu

protagonista. da novela
"Esperança", no papel da
sofrida Maria,
contracenando com grandes
nomes do elenco da Rede
Globo, como Antonio
Fagundes, Fernanda
Montenegro, Eva Wilma,
Raul Cortez, José Mayer e
Reynaldo Gianecchini, com
quem fez par romântico.

Sem ter tempo para
férias muito longas, em
2003 foi a vez de dar vida à

malvada Olga, em
"Chocolate Com Pimenta",
a primeira vilã da carreira.
Foi neste momento que a

atriz conquistou o autor

Walcyr Carrasco.

Nasegundaquinzena de

junho a Globo

pretende estrear "Os Sete
Pecados", novela de

Walcyr Carrasco que será
exibida no horário das 19h .

. Conforme anunciou o

próprio autor, a história do
folhetim gira em torno do
romance entre Dante

(Reynaldo Gianecchini) e

Beatriz (Priscila Fantin),
em uma referência da luta
entre a virtude e o pecado.

para entender um

pouco o enredo da novela,
sete dos personagens
sofrerão de algum pecado
capital. Dante é um.
personagem totalmente do
bem, tem todas as virtudes,
mas acabará sendo

"corrompido" por Beatriz.
Ela é uma mulher fria e

que carrega consigo os

sete pecados, ou seja, a

luxúria, à gula, inveja, ira,
preguiça, avareza e

vaidade.
A personagem é bonita,

rica � mimada. Órfã de pai,
herdou toda a fortuna da
família quando ele

desapareceu durante

escavações arqueológicas.
É ela quem sustenta a mãe

Rebeca (Elizabeth Savala),
o padrasto e dois irmãos.
A "pecadora"ainda se

prepara para a

inauguração de uma casa

noturna, aliás este será
mais um dos seus

caprichos e é nesta fase da
vida que conhece o

motorista de táxi Dante.
Acostumada a ter tudo,
não descansará enquanto
não conquistar o rapaz
casado com Clarice
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R PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Gine Shopping 1

Pirata.s do Caribe: ,No fim do
Mundo
(i4h20, i7h40, 21 h - Todos os

dias)
Cine Shopping 2
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo

(14h20, 17h40, 21 h - Todos os
·

dias)
Cine Shopping 3
Homem Aranha 3

(têh, l8h40, 21 h20 -

Sex/Seg!Ter/Qui)
(13h20, ten 18h40, 21 h20 -

Sab/Dom/Qua)
.

Joinville

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo

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

dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3

(16hi O, 181150, 211130 '_'

Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h30, 16hiO, 18h50, 21h30-
Sab/Dom/Qua)

·

Cine Mueller 1
Pitatas do Caribe: Nó fim do
Mundo (Leg)
(i5h, 18h15, 21 h30 - Todos os

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

dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h10 - Todos os dias)
Homem Aranha 3 lLeg) .

I (18h50, 21 h40 - Todos ós dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
· Piratas do Caribe: No Fim do

, Mundo (Leg)
(14h45, 18h, 21 h15 - Todos os

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

dias)
Cine Neumarkt 3
Miidia mãe quer que eu case

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

dias)
Cine Neumarkt 4
Homem Aranha 3 (Leg)
(13h45, 1.6h30, 19h10, 21h45 -

.

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Um crime de mestre

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

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h3C
Todos os dias)

-� SERViÇOS

Espetáculo
'POMERODE
Clube de Caça e Tiro X0/ de
Novembro
"Lustiges Pomerode"
9 de junho, às 19 horas

Tradicional
·

GUARAMIRIM
Parque de Eventos
Café Colonial
2 de junho, às 16 horas

/)

Extra
,

extra@ocorreiodopovo.com.br

I1/SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Passeio e nova ponte podem sair

O Correio do Povo, edição de 30 de maio a 5 de junho de 1987, notiCiava

que o prefeito Durval Vasel tinha a intenção de iniciar e se possível
concluir obras comunitárias ate o final do seu mandato, em dezembro do

próximo ano, Dentre as obras estava a construção do passeio público da

Rua Jorge Czerniewicz; o Centro Esportivo na Vila Lenzi; o complexo,
creche, posto de saúde e· pré-escolar na Barra do Rio Cerro; a nova

rodoviária e a ponte em concreto armado, nas imediações do Grubba,
. com 100 metros lineares, ligando a Epitácio Pessoa a Rua CarlosMayer,
Segunda a matéria as tarifas de água sofreria majoração de 100%
passando a tarifa mínima, para consumo de 1 O millitros/mês, para Cz$
60. O Samae voltaria a ser administrado nos próximos dois anos e meio

pela Fundação Sesp e o reservatório atenderia a Rua Joinville e

adjacências.

11 O DIA,DE HOJE 11 O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

A vista da cidade de Jaraguá do Sul faz valer a pena o esforço da subida
ao Pico Jaraguá. Lá em cima o leitor Francisco Rodrigues não perdeu a

oportunidade e clicou a bela paisagem.
r

11 UTILIDADE PUBLICA
�Curso
O curso "Gestão de Cargos
e Salário" será oferecido
dias 21 e 22 de junho pela
empresa Extensão

Empresarial Ltda, em
Blumenau. Informações
pelo fone (47) 3322-1232.

�Inscrições
A inscrição para o curso de
extensão-de Memorização,
promoveo pela Acijs, vai
até dias 5 de junho,

"

Informações pelo fone
3275-7079,

�Desfile
As entidades que queiram
partlclpar do Desfile

Festivo alusivo aos 131
anos de Jaraçua do Sul já
podem se inscrever na

Fundação Cultural ate a

sexta-feira, dia 25,

11 PREVISÃO DO TEMPO
Chuva no Norte de Santa Catarina

A massa de ar frio se desloca para o

oceano; favorecendo circulação marítima,
com muitas nuvens e aberturas de sol e
chuva por alguns momentos, No Litoral
Norte do Estado a chuva pode ser mais
contínua. Nas demais regiões, sol entre
nuvens, Temperatura em pequena elevação
em relação aos dias anteriores.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE � SEXTA
MiN: 10° C C_.......J MiN: 15" C
MAx: 18° C MÁX: 19° C
Sol com nuvens Chuvoso

.r:-; SÁBADO Q DOMINGO Q�, MíN: 16° C MiN: WC$ It j I!;! ( "1(' ",

MAx: 21° C 'MÁX: 18° C
Chuvoso Chuvoso

� Fases da lua

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE • Legendas

���)Ç[)"Q-
tnso1fl.!"i),do Parcíalrnente Nublado lnstàvel ChliVO.SO Trovoada

nubladO

O CORREIO DO POVO

., ANIVERSÁRIOS

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correlo do Povo.

LEIA O MUNDO

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

LORIANÓPÓLlS
MiN: 11°/ MÁX: 16°
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