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Contrato assinado

pela canarinho
não vale
o contrato assinado pela

Canarinho para a

exploração do serviço de

transporte coletivo em

Jaraguá do Sul nâo'vale. O
projeto aprovado pela
Câmara de Vereadores é

Plltro.
O presidente da empresa,

Décio Bogo, garantiu que
!l�Q foi informado pela
Brefeitura do fato .3

Doonras típicas do inverno
h 4

,

'

,.1';' :

Ana éarolina tem histórico de pneumonia. Sempre que o clima de inverno chega, a doença a deixa de cama .5

16°
MÁXIMAMíNIMA

Chuvoso durante o dia e à
noite.• B6

NOTA DE
\

ESCLARECIMENTO

Gostaríamos de esclarecer
e informar os leitores de O
Correio do Povo que em

função de vários incidentes
com nossa rotativa

(maquina impressora)
estamos com dificuldades
no sistema de impressão,
causando transtornos.
Trabalhamos com

máquinas importadas com

algumas dificuldades de

reposição de peças, não
nos dando a segurança de
que consigamos
solucionar de imediato.
Ouírossim intorrnarnos
que já tínhamos adquirido
uma máquina com maior

capacidade de produção,
coni previsão de instalação
para o mês de junho,
substituindo-a de imediato
como previsto em nosso

planejamento. Tendo
participado a todos da
nossa angústia e

preocupação, reafirmamos
o nosso empenho de

sempre com a

responsabüídade e

credibilidade de 88 anos

de circulação, que
estamos respeitosamente
compartilhando com os

senhores deste momento,
pedindo a compreensão,
pois certamente
saberemos retribuí-los.

Respeitosamente, a
Direção.

o CORREIO DO POVO'
pubUau;l&� 1919

Joice Pauli
termina em

40 no Mundial
A jaraguaense, junto corn

a Seleção Brasileira,
terminou o MUndial de
Bolão 16 feminino na quarta
colocação. No individual, ela
terminou em sexto lugar.e
no sprint ficou entre as oito '

melhores. O Brasil encerra a

participação na competição
amanhã, com a final das

duplas.•7

\
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• EDITORIAL

Senhor das trevas
Não.. há veículo de

Comunicação de Nação que
tenha.a Democracia como

pilar que não se veja obrigado
a protestar veementemente
contra a atitude do ditador

presidente Hugo Chávez, da
'Venezuela, que mandou
fechar amaior emissora do seu
País por não concordar com
sua linha editorial. Não se

tem notícia de qualquer
benefício social que o povo
venezuelano virá receber com
esta ação arbitrária: nenhum
salário vai aumentar, a comi
da não voltará às prateleiras
dos supermercados, a inflação
não baixará.

É um ato executado apenas.
para satisfazer o ditador, que
decidiu não renovar a con

cessão à emissora, acusando
a de "golpista'' e de favorecer
os interesses da elite eco-

Não se tem notícia de

qualquer benefício social
que o povo venezuelano
virá receber com esta

, ação arbitrária"

nômica venezuelana. Existem
outras maneiras de se

combater a oposição - no

campo das idéias, dentro dos

parlamentos e num lugar
aonde Chávez tem se saído
bem: nas urnas.

Pois bem, o ditador plan
tou o ovo da serpente e omau

exemplo já foi seguido aqui
no Brasil. O fechamento de
uma emissora de TV em

Campo Mourão (PR), na

última segunda-feira, evocou

a figura do presidente da

Venezuela, Hugo Chávez,
.

durante debate político no

município. O proprietário da
TV Carajás, Adjaime Mar
celo Alves Carvalho, acusa o
prefeito Nelson Tureck

(PMDB) de ter retirado o

sinal da emissora por "inspi
ração chavista".

Pelo menos aqui em Santa
Catarina parece que o péssimo
exemplo chavista não vai pros
perar: passou por unanimidade
a moção, encaminhada pelo
deputadoKennedyNunes, que
toma o presidente venezuelano
Hugo Chávez persona non

grata em território catarinen

se. Parabéns à Assembléia

Legislativa: é um protesto que
certamente nada vaimudar as
coisas na Venezuela, mas mar
ta firmemente nossa posição
em favor da Democracia.

• ENTRE ASPAS

A lei qué proíbe o nepotismo deve ser para todos os governo, nas três esferas de
poder, e para nas casas legislativas".

i Assessor para Assuntos de Política da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Leônidas Nora, sobre a

recém-promulgada lei que põe fim ao nepotismo no município. t
: ; � .�

"Estou ajudando desde o primeiro momento a esclarecer os fatos. Exonerei os (servidores citados
no inquérito) presos e fiz auditoria".

.

Teotônio Vilela Filho (PSDB), governador de Alagoas, explicando à imprensa, na quarta-feira, depois de depor no
Superior Tribunal Federal, que não está sendo investigado pela Polícia Federal.

• PONTO DE VISTA

A articulação pela vinda da
UFSC para a região

Na semana que passou,
tivemos mais um bom exem

plo de corno a comunidade

pode se.mobilizar em torno de

projetos importantes para a

região, coin a realização da
audiência pública que discu
tiu a possibilídade de instala

ção de um campus da Uni
versidade Federal de Santa
Catarina. Articulada pela:
AMVALI - Associação dos

Municípios' do Vale do Itapo
cu, a reunião mostrou uma

convergência de interesses

da região e a qualidade de um

projeto que mobilizou vários

setores, demonstrando efeti
vamente que o pleito não visa

a atender a interesses de um

ou outro município, mas, sim,
contemplar uma perspectiva
.de avanço coletivo.

,

Em todas as opoi tuni
dades, temos enfatizado essa

preocupação, pois se trata de

pensar o futuro. A sugestão
do Grupo de Trabalho, ao

'ugerir uma localização que

julgamos a mais adequada
para a implantação do cam

pus, leva em conta as ques
tões geográficas, em função
do visível estágio de desen
volvimento da região e da

localização privilegiada em

relação aos demais municí

pios, podendo absorver estu
dantes do Norte/Nordeste,
Planalto e Vale do Itajaí, e

com melhor segurança, devi
do aos recentes investimentos

com a Rodovia do Arroz e a
'

futura melhoria da BR-280,
além da área disponível
permitir ampliações nas insta

lações.
É nesse aspecto que basea

mos nossa fundamentação e

a partir daí devemos enca-

I minhar o debate de maneira

madura e consensual, deixan
do a direção da UFSC a von

tade para definir o local do

campus de acordo com o seu

planejamento. Como bem
definiu a senadora 1deli Sal
vatti, a decisão deve ocorrer

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

até novembro, quando todos
os aspectos deverão ter sido

amplamente analisados, e

devemos ter a prudência de
não atropelarmos o processo.
Ao elencar os investimentos

que o Governo Federal tem
realizado no sentido de

ampliar as oportunidades de
ensino a todas as camadas da

.

população e demonstrar a

perspectiva de interiorização
da universidade como um

projeto concreto de democra

tização do acesso à educação
superior, relacionando num

projeto maior de qualificação
da mão-de-obra, sentimos

que- estamos no caminho
certo para melhorar as coisas

no Brasil. As parcerias que
.nossas empresas mantêm com

a própria universidade e os

projetos de responsabilidade
social atestam esse compro
misso do nosso empresariado,
que certamente não medirá

esforços para a viabilização
deste novo projeto.
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3. Quanto às imagens,�
as idolatramos, apen?,il
usamos para lembrar quê�

c d ,�,
santos toram-santos e evc�\

seguir seus exemplos. mI!

Nossa igrej a Cat�l�
Apostólica ROrhan::l2�
precisa dar satisfaç�i'l'r
ninguém, somente ao'S-�l 1
fiéis e mostrando ao trl�
suas obras, através déJl�
diversas pastorais, d����
exemplos de amor e f�á(�
nidade. Prezado irmãoilàf�
sa�to o senhor também.;Pi�

. J15:

.Jonas Abib 65111
Padre da Comunidade Canção No�

I
. É preciso rezar o pai,,�}não como uma sililll!!

repetição de palavras,ot
meditando com muito,frJ1l:: I
sabendo e sab01:eandO:A�

,

�I (

estamos rezando .. A QJ�t I

com.pleta contém t��r
graça do nosso crescil\\�:

(

espiritual. ,��1 \
. d� lOs textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados poreé/.rredaqão@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
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Polêmica continua
Ainda não foi desta vez que o

senador Eduardo Azeredo

conseguiu aprovar o polêmico
projeto que disciplina o uso da
Internet. Há um saudável
movimento para que o assunto

seja debatido em audiência

pública, afinal, tema tão

importante, envolvendo
princípios básicos de liberdade
de comunicação, não pode ser

'

aprovado a toque-de-caixa.
Algumas partes polêmicas do

projeto foram alteradas na nova

versão, e não se prevê mais que
os usuários da Internet tenham
que preencher um cadastro
eletrônico para acessá-la. Mas
permanece a obrigação dos

provedores denunciarem à
polícia indícios de práticas
criminosas. E é previsto amparo
legal para que profissionais
habilitados de segurança da

informação interceptem dados
ou invadam redes se alegarem
legítima defesa. Aí está o perigo!

�mariaineSdOICi.fOlha.bIDg.UOl.com.br

• DO LEITOR

Não há preço
Prezado Pastor José Soares

Filho, em resposta a seu

questionamento sobre "O

Preço da canonização", carta
do leitor, 23/05/20071 informo:

1. O preço pago pela
canonização de Frei Galvão
sinceramente não importa, pois
canonizar uma pessoa que deu

exemplos de como se deve viver
um homem na terra, seguindo
a risca os ensinamentos de

Jesus, distribuindo caridade e

amor ao próximo, realmente
não tempreço. Mesmo porque

liiiiiUJcHAGAS
Clima no Senado
o principal candidato a relator da
represémaçao contra o presidente
Renan Calheiros no Conselho de
Ética do Senado é o

peemedebista Wellington
Salgado - aquele que, na CPI do
Apagão, está propondo uma

reconstituição do acidente do
Boeing da Gol em que ele próprio
iria ao local da colisão pilotando
um Legacy. Só não saiu ainda
porque não acharam úrn
voluntário para fazer o papel de
piloto do Boéing. Brincadeiras à

parte. Por incrível que pareça,
quem andou por lá na quarta
feira sentiu um ambiente até de
certa tranqüilidade. O advogado
de Renan entregou novos

documentos a Romeu Tuma. O
Conselho de Ética foi instalado e

deixou para examinar o assunto
semana que vem. E, sobretudo,
nunca se viu uma corrente de
solidariedade tão grande dos
senadores em relação a um

colega acusado.

� blogdosblog.blig.ig.com.br

o dillheiro gasto saiu de nossos

.
bolsos, fiéis catÓlicos apos
tólicos romanos e issó não lhe
diz respeito. Deus nos deu o

livre arbítrio e usamos de nosso
dinheiro como melhor nos

convir.

2. Um santo é declarado
santo em função de suas

atitudes santas enquanto
viveu nestemundo, pois cfme.
as escrituras: (Levítico
19,2)((Levítico 20,7)(1 São
Pedro l,16);"sede santos" e foi
isso que nossos santos fizeram.

Aprenda a orar com o coração
No dia de hoje, o Senhor

vem nos ensinar como nos

dirigir ao Pai. Rezar não é

citar fórrnulas, mas, .acima de
tudo, abrir o coração e falar
ao Senhor. É no recolhi-
menta, no silêncio, que
encontramos com o Senhor
através da coração.

Muitas vezes, até que o

Senhor nos atenda, é precisá
"bater na nies�a tecla",
insistir na mesma oração e

acreditar que, no momento

certo, Sua providência
acontecerá em nossa vida.

Jesus nos ensina a

bendizer o nome do Senhor.

.
I

.

1��
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A vida é show �
Espécie de ministro da saú� r

.
J

União Européia, Markos

lrKyprianou se manifestou CO�.'o reality show "Big Donor 1£(� (
Show", que estréia esta S�llliIi� (
O mote é nada menos quetr�,:� I (

pacientes disputando um .

transplante de rim a ser doa��'l "

1

para uma paciente terminal/!I'j
.

I

tem câncer no cérebro). O s��11 (

óbvio, é obra da TV hbland��' i

expert no gênero. Foi lá quell� (

nasceu um certo Big Brothel,;lll
via produtora Endemol. Idéi!;�,�
bem bizarra que não foi adi!�j;'
dois anos atrás, era um i:i�
programa com doadores d&,J�1
esperma que daria a uma I'lii�"

mulher a chance de escolhe!
um pai para seu bebê. Mas,:nó:
Kyprianou, o chefe da saú�{r J

União Européia, recorihece'�
,

a polêmica em torno do "Bi�liul
Donor Show" acendeu o de��!1
para sua campanha de'dOa��!�t I
de órgãos de uma forma

G.OO1li,ll·
I

jamais aconteceu antes. IO�! I

5ôIT I

-----------------

""" . )[jiQ
�blog .estadao.com.brlbtog/padigll..

rf�1

£/DlJ
IIIAlexandre Fernandes Ruysam

. ;t1��
Banc.ário oJ',
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RE!lU�AR: CANARINHO ASSINOU CONTRATO QUE NÃO VALE
/

Jaraguá do Sul pode ter
Prefeitura não infonnou empresa de novo 1 9 vereadores
_-

.

BRASíLIA

O projeto aprovado pela Câmara
a próxima semana,

Dverno, vereadores e

�ssionária definirão

Gf1strução do terminal

�Icon.trato assinado pela
anarinho para a exploração
D.6�&rviço de transporte

ole<l1vo do município por

ais dez anos não vale; o

ojgpo aprovado pela Câmara
e \iflJreadores é outro. A
'von - L' d d

-

0lffiaçao lot a a na sessao

e' 6ntem do legislativo
ragiaense ao presidente da

mC�$sionária, Décio Bago,
e�t vereador Ronaldo

aulino (PTB). O parla
entár leu ofício enviado ao

Kecutivo, no dia 5 de maio,
DmJ'nicando a irregula
Bade.

6JJfestionado se foi
f:mado que o contrato

t

�1Bado não tinha validade,
Dr�, nãe .era, iD,"aprovado
elarE,:âmara, Bogo'disse que
esconhecia a existência de

_ _§egundo contrato. "Não
Im dois contratos. Assinamos

11'

penas um", afirmou. Raulino

lsse que, para efeito
uídico,.o que vale é o

�ntrato aprovado pela
âmara. "Ou se cumpre o

m'
ue está definido no contrato

PIERO RAGAZZI/OCP

Afonso Piazera (10 à esquerda) e Décio Bago (2° à direita) foram ouvidos ontem pelos vereadores

ou podemos fechar a Câmara,
já que não tem nenhurna

serventia", declarou.
O vereador Terrys da Silva

(PTB) chegou a falar em

conflito de poderes e exigiu
que Q Executivo se pronun
ciasse a respeito da irregu
Iaridade. "Não pode ficar
como está. É um desrespeito",
reforçou. O secretário de

Urbanismo, Afonso Piazera,
lembrou que o que está

estabelecido no contrato é

investimento de R$ 3,7
milhões por parte da empresa
em infra-estrutura para

melhorar as condições do

transporte coletivo na cidade.
TERMINAL - O vereador

Dieter Janssen (PP) cobrou

solução para o cumprimento
nos prazos previstos no

contrato. "Não há tempo
hábil para que a Canarinho

cumpra o prazo de construir

um novo terminal urbano",
disse. Pelo contrato, a

empresa tem até o dia 31 de

julho para entregar 60 abrigos
de passageiros e o novo

terminal urbano.

Bago disse que a desa

propriação do terreno deve ser

OJ"'

�loHa
M�J;eadores estão dispostos
desenterrar o "mensalinho"
S1�,;qdo pelo PL de Jaraguá

. .Sul de funcionários da
r,c;f,eitura em cargos ,de
PAüssão ou que exercem

119�O gratificada. A reve

ªQfoi feita pelo Correio do
tV�! no início de janeiro. Na
ea, os parlamentares

ª!Ml�aram a denúncia, mas

,rIa discutem até a

�ertura de uma CEI para

I
vestigar as contribuiçôes.
svo/,l!

livergências
.

r�[\reread6r Ronaldo Rau

�:o, (PTB) disse que o

,��urador Jurandyr Bertoldi
r
ra enganado em relação ao

�ib definido no contrato
té' a Prefeitura e a Cana

inh
I .

€i, para a construção dos

���os de passageiros. "O
razo deles (Prefeitura)
l�t"ffBelece o dia 31 de julho,
�"a Câmara tem outra
ata

, rebateu.

Aliás
Comenta-se que a Pro

motoria de Justiça prepara

ação civil pública contra a

cobrança indevida, feita pelo
então partido do prefeito
Moacir Bertoldi, hoje no PR,
presidido, na época pelo
secretário de Turismo,
Leônidas Nora, atualmente

presidente municipal do PR.

Segundo a denúncia, as

cobranças foram feitas no ano

passado e variavam de acordo
com o salário do servidor.

Jogo de cena

Raulino foi o relator daCEI
da .dação da Canarinho, que
apontou várias irregulari
dades no acordo. Entretanto,
não recomendou a cassação
do prefeito Moacir Bertoldi
(PR), preferiu deixar a

decisão a cargo do Ministério
Público. Agora, fala em

impeachment do prefeito,
mas quando teve a opor

tunidade, nada fez.

I
.'1

feita pelo governo e que, a

partir do momento que
estiver disponível, a empresa
inicia a obra. Piazera lembrou
as implicações jurídicas numa
desapropriação, informando
que foram feitas adaptações
no projeto que permitam a

construção do terminal sem a

necessidade de desapropriar .

o terreno.

Na próxima semana,

representantes da Câmara,
Prefeitura e da Canarinho
devem se reunir para definir
o local e o projeto de cons

trução do terminal.

A Câmara Federal deve
votar na próxima semana a

PEC 333/04, do deputado
Pompeo deMattos (PDTIRS),
que redefine o número de
vereadores e fixa as despesas
dos legislativosmunicipais. Se
aprovada, a proposta segue

para o Senado. Caso os sena

dores confirmem a decisão da
Câmara dos Deputados, o

Artigo 29A da Constituição
Federal será alterado e será

criado o Artigo 29B.
A proposta, que tramita no

Congresso desde 2004, atende
a reivindicação da maioria

das câmaras municipais, que
reclama da falta de propor
cionalidade. Com a aprova

ção da emenda, Jaraguá do
Sul voltará a ter 19 verea

dores, mesmo número da

legislatura anterior. O Artigo

O CORREIO DO POVO

29B estabelece mínimo de
sete vereadores para os

municípios de até cinco mil
habitantes e 55 para as

cidades com população acima
de dez milhões.

.

Já o Artigo 29A altera os

percentuais de repasses do

orçamento anual dos muni

cípios para as Câmaras de
Vereadores. Pela proposta, o

total da despesa do legislativo
jaraguaense, incluindo os

gastos com inativos, não

poderá ultrapassar 6,5% da
receita tributária e das
transferências previstas,
perdendo 0,5% em relação ao

repasse atual.
Pela emenda, o maior

repasse é de 7,,5% para as

câmaras demunicípios de até
100mil habitantes e omenor,

de 4%, para as cidades com

população acima de três

milhões.

Vereadores Habitantes

7 até 5 mil'

9 de 5001 a 15 mil

11 de 15.001 a 25mil

13 de 25.001 a'45 mil

15 de 45.001 a 70 mil

17 de 70.0Q1 a 100 mil

19

21 de 250.001 a 500 mil
.

23 de 500.001 a 600 mil

25 de '600.001 à 700 mil

55

Homenagem
Tmpress ionado com a

repercussão do time de
futsal da Malwee, o prefeito
Moacir Bertoldi (PR) voltou
de Praia Grande (SP) com

uma idéia: colocar no slogan
de Jaraguá do Sul "cidade
do futsal". ou "capital do
futsal". Segundo ele, por

. onde passa, é interrogado
sobre a equipe.

MOSAICO Projeto
Alunos da Escola Julius Karsten formaram o Partido Jovem
Julius Karsten. Na Assembléia Legislativa, os deputados
estudantes apresentaram o projeto que institui o ensino de

Libras no ensino fundamental' e médio dàs escolas públicas
estaduais. Ao defenderem a proposta, destacaram a

importância da formação demultiplicadores da linguagem dos

sinais, o que auxiliaria no processo de inclusão social e
\

emocional dos surdos.

Decisão
o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL),
decidiu enviar diretamente a representação do PSOL contra
ele para o Conselho de Ética da Casa sem exigir a' análise

prévia do caso pelaMesa-Diretora.A iniciátiv� pretende evitar
críticas à suposta manobra para adiar a investigação contra

ele.
O senador é acusado de receber dinheiro do lobista Cláudio
Gontijo, da Construtora Mendes Júnior.

Fraudes
o Ministério Público de São Paulo desmantelou, na semana

passada, um esquema de fraude em licitações e

superfaturamento em obras de casas populares no interior de
São Paulo. A denúncia envolve o alto escalãoda estatal paulista
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional

Urbano).
O MP denunciou que três superintendentes e um assistente

técnico daCDHU suspeitos de desviarmais de R$ 40milhões.

Reunião.
O vereador Pedro Garcia

(PMDB) promove hoje, na
Câmara de Jaraguá do Sul,
reunião entre o delegado
regional do Ministério do
Trabalho, Odilon Silva, e

representantes da agência
do ministério na cidade e

do
.

Sine. Na pauta,
melhorias para a 'agência
local.

Indicação
o vereador Jaime Ne

gherbon (sem partido)
apresentou indicação isen

tando do pagamento do
IPTU portadores de câncer

e pessoas que fazem trata

mento de hemodiálise. A

proposta é boa, mas precisa
estabelecer regras para o

benefício e atender realmen
te quem precisa, os pobres.
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JUSTIFICATIVA: PROCURADOR DIZ QUE ESTRUTURA OBEDECE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO DNIT

Carro sobe mureta e invade

pista contrária na 280
Incêndio em automóvel
também movimentou
bombeiros e causou

congestionamento

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

Urn acidente entre três

automóveis na Avenida
Walde�ar Grubba (perto da
rotatória de acesso ao João
Pessoa), por volta das 12 horas
de ontem, deixou uma pessoa
com ferimentos leves. Segun
do a Polícia Rodoviária Fede
ral, o Gol placas MAO-0659,
de Guaramirim, conduzido
por Davi Veber, 61 anos,

invadiu a preferencial ao sair
de uma rua lateral. O veículo
foi atingido pelo Uno placas
LZM-6099, de [araguá do Sul,
dirigido por Luiz Henrique
Vieira, 45. No Uno também

estava a esposa de Vieira e o

filho dele, de dois anos, que
não se feriram.

Com a colisão, oUno subiu
amureta de proteção, invadiu
a pista contrária e foi atingido
pela Sprinter placas MCC-

6484, conduzido por Valdecir
Feifareck, 28. Com a batida,
Feifareck perdeu o controle
da direção e subiu na cal

çada. O passageiro da Sprin
ter, Fabrício Lenfers, 24, teve

Passageiro da Sprinter teve ferimentos leves. Tempra em chamas (detalhe) causou congestionamento

ferimentos leves.
A Polícia Rodoviária

Federal questionou a eficácia
da mureta de proteção, afir
mando que a estrutura não

impede que os,veículos inva
dam a pista contrária. Os mo
tivos seriam a altura - de

aproximadamente 40 centí

metros - e a base, mais larga
que a normalmente usada nas
rodovias federais do Estado. A

corporação disse que na BR-
10 1, por exemplo, amureta de
proteção tem cerca de 90

centímetros, com base reta e
f

acabamento revestido com

material metálico (modelo
New Jersey).

O procurador Jurandyr
Bertoldi disse que a mureta

atende às exigências do Dnit
(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Trans

portes). A estrutura foi
construída em 1997, no

governo do então prefeito
Geraldo Werninghaus. "No
final do ano passado, o órgão

<'

disse que a cerca de madeira
deveria ser retirada, mas que
a mureta poderia perrna-

necer", comentou. O enge
nheiro do Ônii: responsável
.pela região, Antônio Bessa,
não foi encontrado.

FOGO ; Alguns minutos

antes, também na Waldemar
Grubba (p�J0:0gÔQº,�W�g) ,'o :_,

ornotofdo'IempraplacasCRI-.
.:

0051, de Gravataí/RS, pegou
fogo. O motorista [ovane Ber

gental e o caroneiroGuilherme
Vanzelotti, não se feriram. Os
bombeiros informaram que o

principal motivo de incêndio
em automóveis é a falta de

manutenção preventiva.

O CORREIO DO�

Escola inicia o mês
com Festa Junina I
CORUPÁ

A primeira festa junina do

município se realizará neste

sábado, 02 de junho, há partir
das 17 horas na Escola Muni

cipal Aluísio Carvalho de
Oliveira. Haverá balão pre
miado, pescaria, bingo, jogo de
lata e completo serviço de bar
e cozinha, além do tradicional

quentão.O evento acontecerá
na quadra de esportes da
escola e 19 horas terá apre

sentação de danças típicas. Os
professores estarão todos

, trajados a caráter e estima-se

que haja aproximadamente
1500 participantes.
A escola Aluísio Carvalho

de Oliveira tem 25 anos e é a

pioneira em festas do tipdie
arespoth)ávelporabrirt�
eventos escolares da r�Atualmente conta COlUf '

alunos. 18

De acordo com M,.
Burger, que atua há do�
como coordenadora p��
gica da escola, a festa â�
ser "amelhor de todos os

devido empenho cios cola
dores do evento com�4
professores e funciOnári�j",RITMO - Seguindo � ri

�1de festas da cidade, dia�junho, na Sociedade ���
e RecreativaHansa Hum
às 14 horas, haverá a "�i,
Saudade", que é umªêt!
dançante para jovens a�k

, ��
40 anos. (OA)

,

Crianças se divertem com os trajes típicos das festas juninas

Posto de Saúde de
bairro é ampliado
MASSARANDUBA

O bairro Benjamin Cons
tant está aguardando a re

inauguração do Posto de Saú
de local, que entrou em obras

para ampliação em outubro de
'

2006. A uríídade anterior não
contava com estrutura sufi
ciente para atender a

demanda e suprir as necessi

dades da região. A intenção
do ptojeto é melhorar o

atendimento e a prestação de
assistência aos moradores da

comunidade, que vem cres

cendo de acordo com as insta

lações de novas empresas no
parque industrial.

O investimento na obra foi
de R$ III mil para uma área
de 178 metros quadrados no

qual estarão sendo implan
tados recursos como consul
tório de enfermagem, sala de
suturas e curativos, sala de

CESAR JUNKES/OCP'

Rotatória de acesso à cidade

imunização, consultório odon
tológico, consultório médico,
sala de preparo de pacientes
para exames entre outros

ambientes de apoio.
NEPOTISMO - O projeto

foi desenvolvido pelo
engenheiro Roberto Leu que
é filho do prefeito e Secretário
de Obras. Ainda temmais três

parentes em cargos públicos
como o Secretário de Agri
cultura, a Diretora da Creche
e a Diretora de Saúde. (OA)

, ,

Bazar em prol do
Hospital Maternidade
POMERODE

Nos dois primeiros dias de
junho, o Hospital Mater
nidade Rio do Texto estará

realizando um bazar benefi
cente no próprio local. Os

produtos comercializados
serão roupas de inverno como

jaquetas com ou sem capuz

para homens, mulheres

crianças e também jaquetas
de motoqueiros. Haverá
meias de todos os tipos ao

preço de R$ 12 a dúzia, ou
seja, R$l o par. Calças tactel
com zíper que se transformam
em bermudas por R$ 12,'
calças sociais, bermudas e

toda linha de roupa intima

feminina a preços populares.
Todo valor arrecadado será

destinado ao hospital para
manutenção do mesmo e os

horários de atendimento serão
na sexta das 8 horas ao meio-

DIVULGAÇÃO

Objetivo é levantar fundos

dia e das 13h30 às 16h30, e na
terça-feira das 8 horas até o

meio-dia.

EXPOSiÇÃO - No domin

go, 3 de junho, haverá uma

Exposição de Pássaros no

Ginásio de Esportes Ralf

Knaesel, das 9 até 20 horas.
O evento será na avenida 21
de Janeiro, 2150 e os ingressos
custam R$ 2. Crianças meno
res de doze anos não pagam
entrada.

Informações pelo telefone

(47) 9973-9725 comMarcelo.

(OA)

Projeto alcança
terceira edição
GUARAMIRIM

O projeto realizado entre a

Secretaria Municipal 'de

Educação com as Escolas

Municipais e denominado
"Família naEscola", chega a sua
terceira, edição. O movimento

se realizará amanhã, dia 02 de

junho, durante todo o período
matutino e envolverá em torno

de 200 profissionais, 20 escolas
e aproximadamente 2000
alunos e seus familiares.Haverá
atividades recreativas, apresen
tações culturais, passeios
ciclísticos, café comunitário,
exposição de trabalhos, jogos,
brincadeiras e tarefas que

possam proporcionar interati
vidade entre os familiares dos
alunos e o cotidiano escolar.

De acordo com a Secretária

Adjunta de Educação, Cláudia
Roberta Chiodini, "a meta é

integrar educação e cornu-

j
nidade oferecendo às t;
um espaço específico de

I
,

zação e participação, eQl\

pais, crianças e corpo dder
,

da escola percebam a �l
tância de sua co-res�or"
bilidade na vida em comul

INVESTIMENTQl ,

'Secretaria de Educa�á�
Cultura implantou orr
pedagógico para alunqs

, '

necessitam de recupet3j
instituiu a concessão del

;,

de estudo, contrataçpo
professores de Educaçã9��

I

e nutricionista, capacita�31
professores e merenqel I

1 b d
'

" I
i eração e materia']
reparos nas escol�s e,unifo,escolares. Tambem lmp!g11
os projetos literatura eit ,

na escola, viagens de as
,

Bolsa -Escola, educação'
jovens e adultos, ginctcriou o festival da C ,n

(OA)
í
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ATENÇÃO: GRIPES, PNEUMONIAS E CRISES DE BRONQUITE SÃO OS VILÕES DA ESTAÇÃO
(

Doenças típicas do frio aumentam em ambulatórios
mHospital Jaraguá
2()�em 1 0% mais de

dtrianças internadas
til em maio desse ano

13 oj,(
KELLY ERDMANN

>sJJÃRAGUÁ DO SUL
bILl:
rb 30

O clima de inverno anteci-
odd d didpado vem an o resu ta os

�Jnegativos à saúde da popu

.. íação. A ocorrência de dias

j11�guidos com temperaturas
IJ'� f L' / d dioaixas rez o numero eaten 1-

jJj(irlentos emergenciais aumen-
,Ioe)'> h

.. d J
á d

. tar nos ospitais e aragua o

':lI,Sui. A maioria dos doentes

1f;1é.:hega reclamando febre e

BI'�énsação de mal-estar conn-

A·"nuo.
;;

"

É o caso de Ana Carolina
$, de Souza, de 9 anos. Ela foi
..
.'

internada na terça-feira passa,-
da e ainda não tem previsão

de alta. O diagnóstico médico
denunciou uma crise de

pneumonia, doença que a

deixa de cama sempre quando
o frio aparece. Conforme o pai
da menina, Lincon de Souza,
a falta de ar e a tosse constante

obrigaram a ida ao hospital.
"Começamos o tratamento em
casa, mas não adiantou. As

crianças não se cuidam, ficam
descalças e.não se agasalham",
explicou.

Segundo a médica pedia
tra Agnes Opuchkevitch, é

preciso prestar atenção à

rotina diária para evitar pro
blemas como este. Ela diz que
a alimentação correta asso

ciada à hidratação do corpo

podem ser decisivos quando o
objetivo é se ver livre dosmales

típicos ao inverno. Além da

prevenção, os pais devem abrir
os olhos para os sintomas

dessas doenças: febre pormais

de n horas, tosse prolongada
e oscilação na freqüência
respiratória. "O estado geral
da pessoa demonstra se ela
'está bem ou não", comenta
Agnes.
A médica ainda lembra

que não é recomendado dar
remédios aos doentes sem o

aval de um profissional da
saúde porque eles podem oca

sionar resultados adversos.
"No máximo um analgésico
simples e evitar os antiinfla
matórios e antibióticos", alerta
a pediatra. A ingestão desen
freada dos dois tende a causar

resistência aosmedicamentos .

Assim como AnaCarolina
outras crianças também

passaram os últimos dias
deitadas em camas hospita
lares. No Hospital e Mater
nidade Jaraguá, por exemplo,
o número de internações subiu
10% no mês de maio. Movimentação na sala de espera do Hospital Jaraguá é intensa desde a chegada do frio

Ig r o i
-:
n d u s t r i a I d e

Guaramirim
DE 24 a 28/08 e

DE 31/08 a 02/09

,'>PªTqUê Muniéipal de Exposições
Perfeito Manoel de Aguiar

BR 280 KM 44

oê
�

•

Realização: .

ASSOCIAÇÃO. COMERCIAL, INDUSTRIAL
E AGRíCOLA DE GUAAAMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARAMIRIM

Patrocínio:

PETROBRAS Governo do Estado
de Santa Catarina

.-'

Carro cai de barranco às margens da SC-413
GUARAMIRIM

DIVULGAÇÃO

Os bombeiros de Jaraguá
do Sul e Guaramirim atende

ram, na noite de ontem, um

acidente na SC-413 (Serrinha
de Massaranduba). O Vectra

placasMAT5006, de Jaraguá
do Sul,' conduzido por Gisel�
Oechsler Drews, 58 anos, caiu
de um barranco às margens

da rodovia por volta das 18
horas. Segundo moradores

próximos, o acidente teria

sido provocado por um

caminhão, que invadiu a pista
contrária. O motorista do
caminhão fugiu sem prestar
socorro.

Gisela foi levada para o

A aposentada voltava de
Barra Velha em direção à

Jaraguá do Sul, onde mora,

quando o caminhoneiro teria
tentado forçar a ultrapas
sagem. Os. moradores acredi
tam que ela saiu da pista ao

tentar desviar do caminhão.
(DZ)

Bombeiros serraram Vectra para retirar a motorista

Hospital São José com fratura
no braço esquerdo, sem

sensibilidade nas pernas e

com dores na coluna e no

tórax. Ela precisou ser

retirada das ferragens, mas
ficou consciente durante toda
a operação, quer durou cerca
de meia hora.

------:

(4Iirculo
Italiano

de Jaraguá do Sul
17', Festa Italiana - Rainha Italiana 2007

O Círculo Italiano de jaraguá do Sul irá realizar no dia 07 de julho de 2007, no Parque Municipal de Eventos, Pavilhão

"A", a escolha da Rainha Italiana 2007.

As candidatas interessadas em participar deverão entrar 'em contato com O' Presidente da Associação de Moradores

do Bairro em que reside até o dia 06 de junho de 2007.

Requisitos:
Ter idade mínima de 16 anos e máxima de 22 anos, até o dia 07 de julho de 2007.
Ter descendência italiana

Ser solteira e não ter filhos

Maiores informações na Sede do Circulo Italiano, através do telefone 3370.8636, das 14:00 às 19:00h ou pelo e-mail:

circulo.italial1'0@netuno.com.br.

Noite das Sopas Italianas

O Círculo Italiano realiza no próximo dia 15 de junho de 2007, a tradicional noite das sopas italianas.

Adquira o seu ingresso ao preço de R$ 10,00 (dez reais), na Sede Social do Círculo (3370.8636), Diretoria e Coralistas.

Ingressos limitados.

Curso de Degustação de Vinho

O Círculo Italiano está oferecendo mais um curso de degustação da tão apreciada bebida. O mesmo acontecerá nos

dias 19 e 21/06/07 na sede do Círculo, com número de participantes limitado a 20 pessoas.
Inscreva-se através do telefone 3370-8636, das 14:00 às 19:00h.

Mauro Tusset

Depto Comunicação
Joãozinho Júlio Depiné

Presidente do Círculo
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BV entrega motos
PIERO RAGAZZl/OCP

A BV Financeira realizou, na noite de terça-feira, a

entrega de duas motocicletas Sondown para os vencedores
da pr,oQ1oçãó,"Semana carro namão", realizada emmarço.
A próraéçãc aconteceu em todo o país e distribuiu 100

autorri\5y:�s e 100 motos, para todos os clientes que
financiaram veículos na última semana de março. A entrega
aconteceu no Parque Malwee, onde foi oferecido um

coquetel para os iojistas que participaram de financiamentos.
", p'V p "1. "c ' '" !:�, :� ':c:ceira que mais financia

.imeíra ü:>iocada no ranking individual.

Descontos
A Prefeitura de Jaraguá do Sul está concedendo

desconto de 100% da.multa e 80% dosjuros de mora
no pagamento à vista de débitos (IPTU, ISS e CM,
taxas e preços públicos) vencidos até 31 de dezembro
de 2006, ajuizados ou não. No dia 10 de dezembro
deste ano encerra o prazo para quem quiser apr6véitar
esta oportunidade, conforme estabelecido na Lei
4.655/2007.0s interessados devem procurar o setor

de Tributação, no Centro Administrativo, situado na
RuaWalterMarquardt, 1111, naBarra do RioMolha.
Informações pelo telefone 3372-8059.

Novo horário
A Fundação Cultural comunica que o Arquivo Histórico

Municipal "EugênioVictor Schrnôckel'' a partir de 4 de junho
atenderá o público somente no período matutino, das 7h30
às I1h30n. No período vespertino os funcionários do setor

estarão realizando inspeção dos documentos recebidos,
reorganização do espaço físico, processamento técnico interno
e capacitação. Este horário permanecerá, até o fim dos
trabalhos internos. Solicitações de documentos podem ser

encaminhadas pelo e-mail: arquivohistorico@jara
guadosul.com.br. Informações pelo telefone 3275 -1300
(período matutíno).

NOTA DE AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA M.!SSA DE

StllMO DIA
.

DEVOLVEMOS À DEUS A JÓiA QUE ELE NOS EMPRESTOU!
A família enlatada de MOACIR POKRYWIECKI

CORAJOSO, HUMILDE, PERSEVERANTE, AMIGO, SINCERO, ESSAS SÃO
ALGUMAS DAS
VIRTUDES dE'MOACIR POKRYWIECKI QUE FOI, DEIXANDO MUITA SAUDADE MAS
QUE, COM,

I CERTEZAoESTÁ NUM LUGAR MUITO MELHOR OLHANDO POR NÓS.

, AGRADEGEMOS A TODOS QUE ESTÃO NOS OANDO FORÇAS NESSE
MOMENTO DI�íCIL, EM ESPECIAL AMIGOS, FAMILIARES, DR. LUIS CARLOS
STOEBERL" E;A EMPRESA DUAS RODAS.

. .

CONVIDAMOS AJODOS PARA MISSA DE SETIMO DIA,QUE SERA CELEBRADA NA
PARÓQUIA SÃO'

.

SEBAs'nAo NESTA SEXTA-FEIRA (01/06/2007).
..

,:,:: .. -. ':���',<';f: ,

"QUANDO VOCE ATRAVESSAR AGUAS PROFUNDAS, EU ESTAREI AO SEU
lADO", (Isaias 43.2)

FAMíLIA POKRYWIECKI

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Baile
É hoje o show com o grupo

Chiquita e Bordoneio e a

banda Karisma, no Parque
Municipal Perfeito Manoel de
Aguiar, em Guaramirim. Os
ingressos podem ser adquiridos
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.

Baile 2
Amanhã acontece Baile

com a Banda Safira na

SociedadeAmizade. O evento

é uma promoção da 5ª e 7ª fase
do curso de Comércio Exterior
da Unerj. O baile inicia às 23
horas e os ingressos podem ser

adquiridos ao custo de R$ 8
com os alunos, ou nos postos
de vendas: Mexitel e JornalO
Correio do Povo. Informações
pelo telefone 3371-1919.

Baile 3
Neste sábado, 2, a Asso

ciação Recreativa Cultural
Rio da Luz (Salão Barg), de
Jaraguá do Sul, promove Baile
de Rei e Rainha. As

.

festividades terão início às 14'
horas. O baile tem início às

22h30 com animação do
Musical Tchê Barril. Ingre
ssos aneecipados à R$ 8.

Informações pelo telefone
3376-1429.

Festival Alternativo

Meio Ambiente '

Hoje, a partir das 8h30,
tem início a programação da
Semana do Meio Ambiente.
Cerca de 1,4 mil crianças
fazem o "Abraço ao Rio Ita

pocu", entre as pontes do
Abdon Batista e Olavo Mar

quardt, em seguida acontece.
a limpeza do rio. Haverá
também, no dia 5, a soltura

de alevinos de lambari

(piava), nos rios Alto São
Pedro e Ribeirão Grande do
Norte. O grupo sairá da sede
da Fujama, às 9 horas e em

carreata até o local. Acon
tecem também palestras,
oficinas, atividades relacio
nadas ao meio ambiente até
o dia 6 de junho.

Campanha
Até o mês de agosto a Casa

de Apoio Padre Aloísio J39�
ing participa da campanha
"Troco da Bondade".c'do .

Supercenter Angeloni (loja
nova) . Ao pagar em dinheiro
o consumidor pode optar por
deixar o troco para ser doado
para a entidade.O dinheiro
será usado para a manu

tenção mensal da casa. Mais

informações pelo telefone
9159-4637.

DIVULGAÇÃO

Conselho de Saúde
Na quarta-feira, 30, acon

teceu na Secretaria de Estado
da Saúde, em Florianópolis, a
posse do novo Conselho Esta
dual de Saúde. O represen
tante da microrregião é

Agostinho Zimmermann, que
é conselheiro Estadual de
Saúde representando o seg
mento de.movimentos popu-

DIVULGAÇÃO

A Escola de Música Bicho Grilo abriu as inscrições para
a 5ª edição do Festival Alternativo que acontece no dia
10 de novembro no Parque Municipal de Eventos. As

inscriçôes podem ser feitas até o dia 31 de julho na

secretaria da escola (Rua ErichSprung, 200, Bairro Água
Verde) ou pelo site www.escolabichogrilo.com.br. O evento

é uma realização da Escola BichoGrilo com à da Fundação
Cultural de J araguá do Sul. Este ano o festival será em

novembro, para comemorar os dez anos de festivais
promovidos pela escola. A organização lembra que este é
o principal motivo para o evento não acontecer em julho,
como o de costume. Informações pelo telefone 3371-9201.

lares. No total são 32 conse

lheiros e o papel do órgão é

fiscalizar e acompanhar a

implantação dos recursos do
Ministério da Saúde. "Vamos
fiscalizar para que os repasses

sejam feitos também para a

nossamicrorregião e para que
o governo cumpra a legis
lação", comentou.

Palestra
Com o tema "Gestão Natu

ral" o autor do best seller "O
Sucesso Está no Equilíbrio",
RobertWong está confirmado
para a Expogestão 2007. Ex
presidente de uma das gigantes
de recrutamento, a Kom/Feny,
ele já foi consi-derado pela
revista "The Economist". Com
a palestra "O Sucesso tem

Alma",Wong promete abordar
um assunto que mexe dire
tamente com gestor. O evento

acontece em [oinville de 19 a

22 de junho no Centreventos
Cau Hansen (Congresso) e no
Expocentro Edmundo Dou
brawa (Feira).

• LOTERIAS
• LOTOMANIA

concurso: 727

O CORREIO DO POV,Q)

Furto
Na quarta-feira,' 30, por
volta das 23 horas, na RlJ,8
Henrique Friedmann, Centro
de Guaramirim, a Polícia
atendeu a ocorrência de
furto de veículo, no Centro'
Educacional de Jovens e

Adultos. Um estudante
deixou no estacionamento'
da escola a moto Honda CG
125 placa MCI-1587 de
Araquari, ano e modelo
2002 de cor verde e foi
estudar. No término da aula'
a moto não estava mais no.
local. Até o momento o

03 � 05 - 09 -10 - 17�

20 - 23 - 24 - 36 - 41
58 - 67 - 72 - 87 - 89
90 - 91 - 92 - 94 - 99

• MEGA-SENA

Faleceu ás 08:30h do dia
30/05, o senhor Mathias
Neumann com idade de
75 anos. O velório foi
realizado em sua

residência e o

sepultamento no

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu ás 15:30h do dia
30/05, a senhora
Baronessy Mathias dos
Santos, com idade de 81 e

anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no

cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu ás 16:00h do dia,d
30/05, o senhor Luiz f!1

Carlos Vasel com idade
de 58 anos. O velório foi 81
realizado na Igreja São
Francisco de Assis e o

sepultamento no iAi
cemitério Municipal 'do
Centro.

Faleceu ás 18:00h do diá)i
30/05, o senhor Bruno '"

Renkawieck, com idade il

de 74 anos. O velório foi
realizado em sua

residência e o

sepultamento no
.

cemitério de Ribeirão da

Lagoa. �
�

II INDICADORES ECONÔMIC��

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓlAR (EUA) CO'MPRA I VENDA "-

COMERCIAL 1,924 f926 t'
�

PARALELO 1 1,99f 2,09 "i
-r

TURISMO 1,920 2,027 {J

EURO

I COMPRA VENDA r2,5878 2,5898

• BOLSAS DE VALORES

�I

ie BOVESPA

" NIKKEI (Tokio)
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OLIMPíADA: ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I TÊM ÁTIVIDADES DIFERENCIADAS • LINHA

Liga Futsal
o primeiro jogo oficial na Arena Jaraguá teve tudo. Primeiro com o

time visitante saindo na frente, obrigando os donos da casa, no caso a

Malwee, a irem atrás do prejuízo. Depois os jaraguaenses, mostrando
experiência de time campeão, tiveram a cabeça no lugar para virar e
dar espetáculo. Só gol bonito. E uma vitória maiúscula, que vem

coroando a boa fase. Outra diferença foi o fato da Rádio Brasil Novo
transmitir o jogo ao vivo, sendo mais uma opção para o torcedor que
gosta de ver o jogo na quadra e acompanhar no radinho ou para os

que, por motivo ou outro, não podem ir até o local da partida.

Reabilitação'
o Criciúma busca a vitória,
esta noite às 20h30, em
casa contra o Marília, atua
líder da Série B com sete

pontos. Para o jogo, o
técnico Gelson Silva
resolveu mudar a equipe,
contando com a volta do .

goleiro Zé Carlos. Adans,
Everaldo e Luiz André estão

suspensos e Rudnei e

Mateus saem por opção
tática.

Xoxo
O ex-jogador da Malwee e

do Népi da Itália, Xoxo,
estreou na quarta-feira na

Liga Futsal 2007. O novo

reforço da UCS mareou dois
gols na vitória por 9x2 em

cima do Santa Fé. E ele foi
bem na estréia. Vale
lembrar que ele ainda é
muito querido pela torcida

daqui, que. prometeu
aplaudi-lo quando jogar na
Arena. \

'.

Reforços
Quatro reforços chegaram
ontem na Ressacada, a

casa do AvaL O lateral

esquerdo Jardel estava no

futebol goiano. O zagueiro
Cássio, irmão gêmeo
zagueiro Rafael, foi forma
'do na base do Grêmio. O
volante Bruno Vilela estava

no São Bento (SP) e o meia
Adivaldo veio do Vitória.

rfft
.5PDRi CENiER

JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL .

Rua Reinoldo Rau, 340 sala 4 - Centro
Fone: 3055-2656rroyas de atl�tismo terminaram ontem, mas a premiação acontece no dia 6 de junho, dia de São Marcelino Champagnat

pliçhafflP �Ilcerra primeiras
modalidades individuais
IHOje seguem as

modalidades coletivas

que definem os

respectivos finalistas

Joice Pauli termina
em 4° na Alemanha

manhã. Neste sábado à tarde atividades. As primeiras
acontece o Torneio de Ex- fizeram piquenique no [uve
Alunos, no futebol suíço. Os nato e hoje tem brincadeiras
interessados em participar na cama elástica e lanche. Já
deste evento podem procurar as crianças das outras classes
a recepção da escola até fizeram ontem uma gincana
sexta-feira à tarde ou enviar esportiva e deram um abraço
o nome para o e-mail no Rio Itapocu. Hoje parti
ctubbs@marista.org.br. Os cipam de atividades ao ar

organizadores do evento serão livre. Para todos, inclusive pa
responsáveis pela formações ra os pais, as atividades co

das equipes de ex-alunos. meçam às 7h com uma missa

RECREAÇÃO - Ontem as na Igreja Matriz São Sebas

crianças da Educação Infantil tião. No final da manhã, as

e do Ensino Fundamental I crianças receberão as meda

participaram de diversas lhas.

nas três categorias - A (an
tigas 5ª e 6ª séries), B (antigas
7ª e 8ª séries) e C (Ensino
Médio). Os jogos coletivos
encerram no sábado de

OBERTHAL (ALEMANHA) Alemanha, que mareou

3.605 pontos, contra3.302 da

França e 3.295 da Holanda.

Joice participou de outras I
duas finais ontem.A primeira

j

foi no individual, onde ficou
em sexto lugar, com 824 �

pontos, sendo a melhor.

colocação entre as brasíleí-.
raso Este título também foi)
para a Alemanha, com a

I

bolonista Bianca Mayer
marcando 979 pontos. No,
sprint, Joice foi eliminada'
nas quartas-de-final. .

A atleta jaraguaense Joice
Pauli encerrou ontem a

participação dela no Cam

peonato Mundial de Bolão,
que está sendo disputado na

cidade de Oberthal, na

Alemanha. Com a Seleção
Brasileira, ela terminou em

quarto lugar por equipe,
somando 3.232 pontos, sendo

que 810 forammarcados pela
jaraguaense.

O título ficou com a

manhã. A cerimônia de pre

miação de todos os atletas se

rá no dia 6 de junho, dia de
São Marcelino Champagnat.

Hoje as atividades reto

mam a partir das 8h, comas
modalidades coletivas.

handebol, futsal, futebol
suíço, basquete e vôlei, todos
buscando vaga para a final

que acontece amanhã de

�ARAGUÁ DO SUL

A 24ª edição da Olichamp
(qlimpíada Charnpagnat)
�egue a todo vapor no Colégio

[arista
São Luís. Ontem as

Od,alidades de atletismo, tês de mesa e xadrez conhe

fern os campeões individuais

I------------------------------------�--------------------�--------------

lBelietti lamenta ter
2(�enovado com Barça
-",if

,RCELONA

•
!�

Secretaria de Administração
• • Diretoria de Recursos Físicos
'IffII1URADE Coordenadoria de Licitações e Contratos

JARAOUÁ DO SOl

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2007 Processo 26/2007-FMS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E

HABITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TIPO: menor preço por LOTE

• ft. Secretaria de Administração
9. Diretoria de Recursos Físicos

.

PII!FflTllRADE Coordenadoria de Licitações e Contratos
JARROuADO SUI

.

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO

nO 2007-00027 EDITAL nO 027/2007DIVULGAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais ambulatoriais e descartáveis, destinados para
atendimento de pacientes nos Postos de Saúde da Rede Municipal, em conformidade

com as Especificações do Anexo I deste Edital. VALOR ESTIMADO PARAAQUISiÇÃO:
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS

PROPOSTAS ATÉ: 18/06/2D07, 08:00h. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/06/2007,
às 08:05h.INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/06/2007, às 10:00h.
SUPENSSÃO: Caso a Pregoeira achar necessário, o Pregão será suspenso para
horário de almoço e retornará as 13:30hs do mesmo dia para continuação da

disputa de lances. Os fornecedores serão avisados pelo Chat durante a sessão.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:E-mail: rose.compras@jaraguadosul.com.br. Fax:
(47) 3370-7253 Fone: (47) 3372-8085. O Edital completo poderá ser obtido pelos
interessados na Coordenadoria de Licitações, no horário de 8h às 11 h e das 13h às
16h ou pelo endereço eletrõnico www.cidadecompras.com.br e/ou no site da

Prefeitura Municipal no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. REFERÊNCIA DE

TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília

(DF) .

Jaraguá do Sul, SC, 29 de maio de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

o lateral-direito Belletti,
� Barcelona, lamentou ter

rillnov@.do contrato com o

�lube catalão, segundo
mformação do jornal
espanhol Marca. Belletti
teria afirmado que "se

t\�ubesse que ia jogar tão

�UcO'heste ano, não teria

�ovado. O técnico disse

�.�e Contava comigo, o

. �r.esidente me chamou, mas
� não jogo". O contrato é
t{?er lllais dois anos. Belletti quer ser mais aproveitado

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de materiais de limpeza e

higiene, destinados para os almoxarifados da PMJS, da Secretaria de Obras
Públicas e Fundo MuniCipal de Saúde, conforme especificações descritas no Item
l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e .

LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART 3° INCISO VII
E VIII. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00

horas do dia 15 de junho de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter Marquardt nO 1.111 , bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e

Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 30.398, 12(trinta mil trezentos
e noventa e oito reais e doze centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.;araguadosul.sc.gov.br

I
f Jaraguá do Sul (SC), 28 de maio de 2007.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração
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EVENTO: CERCA DE DOIS MIL ATLETAS SÃO ESPERADOS PARA A COMPETICÃO NACIONAL
�

CÉSAR JUNKES/OCP

Confirmação oficial da sede dos JABs aconteceu ontem de manhã, durante coletiva no gabinete do prefeito

Jaraguá do Sul confirmada como

sede do JABs ·do ano que vem
Competição será
em maio com a

participação de
nove Estados

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

Depois de receber a fase
regional dos Joguinhos
Abertos, a Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina)
e de estar organizando o

Parajasc (Jogos Parades
portivos de Santa Catarina) e

[asc (jogos Abertos de Santa

Catarina), Jaraguá do Sul
confirmou ontem, mais uma

competição para o próximo
ano. -Em maio de 2008, a

cidade deve receber cerca de
2 mil atletas de nove Estados

para os JABs Oogos Abertos
Brasileiros). A cidade já vinha
pleiteando a sede desta com

petição, que foi confirmada
oficialmente ontem, durante
entrevista' coletiva na Prefei
tura.

O JABs, que encerrou a 17ª

edição na última quarta-feira,
em Praia Grande (SP)., é em

evento à parte, sem ligação
com·Ministério do Esporte e

com oCOB (ComitêOlímpico
Brasileiro). Santa Catarina
terminou em segundo lugar
neste ano, com o futsal sub-20
da Malwee representando o

Estado e terminando em

terceiro lugar. Além de

catarinenses, parti-cipam
representantes do Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro, MatoGrosso do Sul,
Minas Gerais e Espírito Santo

(que entrou este ano). As
modalidades a serem dispu
tadas são atletis-mo, natação,
futsal, vôlei, basquete, han
debol,e judô.

O presidente da FME

(Fundação Municipal de
Esportes), Jean Leutprecht,
disse que não precisará ser

investidomuito na estrutura do
município para os JABs. "Como
teremos os Jasc este ano, já
teremos os espaços prontos.
Sobre alojamento, não teremos
muito custo porque cada
equipe será responsável por

isso", afirmou.
SLOGAN - Leutprecht, que

estava acompanhado do

prefeito Moacir Bertoldi, disse
que a visibilidade de [aragua
do Sul aumentou com o futsal
e percebeu isso em Praia

Grande, onde homologou a

cidade como sede do JABs.
"Todo mundo sabe que a

cidade tem a Malwee Futsal e
o Falcão. Agora a Arena
também já está se tornando
referência", disse o presidente.
J á Bertoldi disse _,�.:. ;:.:; �z.

sendo estudado um novo
. slogan para Jaraguá do Sul.
"Pensamos em chamar o

município como 'cidade do
futsal' ou 'capital do futsal'.
Mas vamos discutir isso ainda";.

O CORREIO DO Por

Dunga escala Naldo
durante único coletivo
LONDRES

N o único treino da
Seleção Brasileira antes do
amistoso de hoje, às 16h (de
Brasília) contra a Inglaterra,
a maior novidade foi o zague
iro Naldo (Werder Bremen)
no time titular, ao lado de
Juan. Dunga também colocou
no time titular Kaká e Ronal
dinho Gaúcho, que pediram
dispensa da Copa América. O
ataque foi formado por
Rabinho e Vagner Lave.
Além deles, começaram no

time titular o goleiro Helton,
os laterais Daniel Alves e

Gilberto, e os volantes Gilber
to Silva e Mineiro.

O trabalho tático com�
çou com um atraso de 30
minutos. O ônibus que levava
a delegação chegou a Wem

bley por volta das 16h30.
Durante cerca de 20 minutos
os jogadores foram entrevis
tados num corredor que dava
acesso ao gramado do estádio
inglês. Rabinho, Ronaldinho
Gaúcho e Kaká foram os mais

assediados. Porém o novato

Afonso também chamou
atenção.

Já no gramado, os atletas
fizeram inicialmente um

aquecimento comanda0
pelo preparador físico Pa
Paixão. Depois, o grupo I
dividido em dois para u
coletivo. O técnico Dun
optou por interromper o tre'
por alguns momentos pal
treinar jogadas de be!
parada.

APOSTAS - As casas

apostas, famosas em Londr
mostram que os apostadol
estão receosos com o amist
de logo mais. As cotações
chances de vitória para c

uma das seleções esti

praticamente iguais n'

principais casas de aposta'
Londres e no maior si

europeu da modalidade,
N a William Hill, pm

cada libra apostada na vitó�
de Inglaterra ou Brasil pail,
se 2,6 em caso de acerto]
em relação ao empate
cotação é 2,8. A divisãoa
palpites segue a mesa

proporção na Ladbrokes Já
site Bwin, que patrocina
Milan, dá pequena vantage
aos ingleses. Proibidas n

Brasil, apostas em event

esportivos são uma mania

Inglaterra. É possível tenta
sorte desde corrida de Ci

chorros ao rugby.
DIVUl�;1

Dunga conversacom jogadores durante treino no Estádio de Wemblej

:J.uli-o César renova com
" '_. i:

.

â inter por cinco anos

,

f
A lntemazionale de

Milão anunciou ontem .a
'-

iJ
rénovação do contrato do
qrasilei;o Julio César. Aos 28

�nos, o goleiro prorrogou sua

permanência no clube ita
Üano até 30 de junho de
Z012. Titular da equipe desde
a chegada, em 2005, Julio
César participou de 38 par
tidas nesta temporada, sendo
32 delas em competições
nacionais e outras seis na

Liga dos Campeõés.
Na quarta-feira, o goleiro

foi submetido a uma cirurgia

AGÊNCIA CBF

emRoterdã, naHolanda, para
reforçar sua parede abdo
minal. De acordo com

informações da Inter, a

operação foi um sucesso. Para

recuperar-se do procedi
mento cirúrgico, Julio César
desfalcará a seleção brasileira
durante a Copa América na

Venezuela, entre os meses de
junho e julho. A CBF jáestava
ciente de que o goleiro seria

submetido a uma cirur-gia
após o final do Campeonato
Italiano e o técnico Dunga
sequer o incluiu na lista de'pré
convocados para o torneio
continental. Julio César foi operado e por isso não está na lista da Copa América

Bolivianos barrados
no cenqresse da Fila
ZURIQUE

Não surtiu �feito a idéia
do presidente boliviano Eva
Morales de enviar dois
representantes de país ao S7º
Congresso da Fifa, em

Zurique, para discutirem com

a entidade o veto à realização'
de jogos em cidades cuja alti
tude 'supere os 2.500 metros.

A Fifa não permitiu que Juan
Ramón Quintana, ministro
boliviano da 'presidência, e

Milton Melgar, vice-ministro
dos esportes, tivessem acesso

ao evento de ontem.
"Nosso único interlocutor

no que diz respeito à Bolíl'�
I

é a Federação Boliviana�'
Futebol", explicou a Fil

oficialmente. Mais uma V�'

a entidade máxima de fute�
argumentou que a decisão
seu Comitê Executiva II

tomada após um conselho' .

comissão médica. A Fil

acrescentou que o vera n

se aplica a torneios nacioll

(campeonatos e copas) oe

a amistosos. Por fim,
entidade informou qti

organizará uma conferêl1
entre os dias 26 e 28 II

outubro, para tratar desl

assunto.

1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CHAMADA CASAN DIVULGA
NOVA TEBELA DE

PREÇOS, O REAJUSTE
CHEGOU A 4,69%

OPERAÇÃO NAVALHA APONTA
ENVOLVIMENTO DE SECRETÁRIO
DE MINAS GERAIS ® 83

DIVULGAÇÃO

e;1 MOTIVO: O NOVO PRAZO É VÁLIDO PARA QUALQUER TIPO DE DEMISSÃO
·

PraZOpara trabalhador sacarFGIS poderá ser deumano
DIVULGAÇAOr

Or Atualmente só é

possível sacar o
fundo após três

a'
anos, mediante

t�
a oedidos de demissão

n: ou rescisões por

sit justa causa

ai

fÓ! SÃO PAULO

Iii:
A Comissão de Assuntos

Sociais do Senado aprovou o

Projeto de Lei 126/06, do

m senador Paulo Paim, que

permite ao empregado sacar

a o FGTS (Fundo de Garantia

e do Tempo de Serviço) após
n um ano da data de rescisão

It do contrato de trabalho.

Atualmente, nas hipóteses de

demissão com justa causa ou

rescisão solicitada pelo
próprio empregado, só é

possível sacar o fundo após
três anos ininterruptos fora do
regime do Fundo.

De acordo com o projeto
d� Paim, o novo prazo é válido

para rescisão ocorrida por

qualquermotivo, mesmo que
o trabalhador venha a firmar
um novo contrato de tra

balho.
Caso a movimentação da

conta vinculada não seja
solicitada por seu titular após
um ano da aquisição do

direito,
.

contado da rescisão

do contrato de trabalho, o

agente operador do Fundo
ficará autorizado a transferir
o saldo disponível para outra

conta do mesmo titular,
referente a vinculo empre-

gatício vigente, se esse existir.

Depois de efetuada a

transferência, o desmem
bramento do saldo da conta

vinculada não poderá ser feito
em nenhuma hipótese.
Assim, o titular só poderá fa
zermovimentações dos saldos
com base nas regras aplicáveis
à conta que recebeu a trans

ferência.
PROJETO INICIAL -

Originalmente, o projeto do
Fundo tinha como finalidade
exclusiva autorizar a rea

lização
.

de campanha pu
blicitária destinada a es

clarecer o público sobre a

existência de contas inativas
do FGTS.

Li fe 'ro des c li i ri i

• I

A Loja Conceito Todeschini de Jaraquá do Sul, neste sábado, brinda com as mães um

momento feliz, descontraente e acima de tudo comemorativo, pois além de mensurar a

data eminente do mês das mães, comemora também com seus clientes um mes de

ótimos resultados e amplitudes, pois além dos objetivos que 6 varejo nos remete, traz

estigmatizado com muita satisfação a conquista de novas amizades e inter-relaçoes, onde

o principal personagem é você cliente, referencia maior deste processo.

Por isso a voce mãe, neste sábado, como forma de marcar singelamente seu dia,ou

melhor, todos os dias que são tão somente seus, por ser protagonizadora principal do '

mistério da vida, estaremos oferecendo um café da manhã, tão especial quanto seu afeto
e seu amor por todos que a rodeiam.

É por você que estamos nos manifestando, pois além de projetar anseios e desejos,

concretizamos o fato de eles fazerem parte de suas vidas. quando os desenhos da

natureza desta maneira permeiam entre nós(Coleção natural Life).

Portanto, para tornar eloqüente a vida daquela que é dona de todos os ambientes de

nossa casa, ou seja, você mãe, nada melhor que a sutileza e um toque de sensibilidade
através das linhas e emoções provocados por um ambiente Todeschini.

Conceito Móveis Planejados
Av. Preto Waldemar Grubba,1399 S1 e 2.

Fone: 47 3370 1101

conceito.adrnrççterra.com.br .

I :

Jaraguá do Sul, SC
'

.

-,

I,
..
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TRANSPORTE É PIVO DO DESENTENDIMENTO ENTRE ESTADO E MUNiCíPIO

Transporte em discussão
na Assembléia Legislativa
As prefeituras

.

reclamam que
chegam a arcar

com até 60% dos
custos de locomoção

PATRíCIA GOMES

FLORIANÓPOLIS

O transporte e a alimen

tação escolar foram temas de
audiência pública na Alesc
(Assembléia Legislativa), na
quarta-feira, 30. Estado-e
municípios tentam resolver os
pontos de conflito existentes,
especialmente na questão do

transporte escolar. As pre
feituras reclamam que chegam
a arcar sozinhas com até 60%
dos custos de locomoção de
estudantes da rede estadual.
"O município é responsável
pelo transporte de alunos da
rede pública municipal.
Através de parceria, transpor
tamos também alunos do
Estado. Ocorre que os recur

sos, além de serem repassados
com atraso, ainda não cobrem
totalmente as despesas",
explicou o prefeito de Gaspar,
Adilson Luis Schmitt, que
representou na audiência a

Fecam (Federação Catari-

DIVULGAÇÃO

Paulo Bauer, disse que o problema "se traduz em dinheiro"

nense de Municípios).
O secretário da Educação,

Paulo Bauer, alegou que o

problema do transporte
escolar "se traduz em dinhe
ira". "Se tivéssemos, repas-

" . ". "
sanamos aos mumcipios ,

afirmou. Ele defendeu o

entendimento com as pre
feituras. "Para que os alunos
sejam transportados num

único sistema, sem qualquer
problema ou separação".
Argumentou ainda que é

preciso verificar a real ne
cessidade de transporte para

alguns alunos. Há uma dis
tância estabelecida para que
o aluno tenha direito ao

transporte.
Segundo a Fecam, seria

necessário este ano R$ 43

milhões para que os muni

cípios suportem o transporte
dos alunos da rede estadual.
O Estado ternorçado R$ 35
milhões. O repasse dos pri
meiros R$ 15 milhões foi
estabelecido em quatro par
celas ainda neste primeiro
semestre. O repasse dos R$ 20
milhões que faltam ainda

precisa ser acertado entre a

Secretaria da Educação e a

Fecam. AdilsÔfiSchmitt disse
que nos últimos anos houve
uma evolução dos valores
repassados às prefeituras.
Mas, lamentou que em 2006,
o Estado tenha repassado R$
6 milhões a menos do que

orçou. "Esperamos que este

ano cumpra o que está

pre�isto", destacou.

Casan divulga nova.

tabela de preços
FLORINÓPOLIS

O diretor presidente da
Casan, Walmor De Luca,
anunciou na quarta-feira, 30,
a nova estrutura tarifária da

empresa. Para a grande parte
dos clientes da Casan, for
mada por consumidores da

categoria residencial que
consomem até 10 metros

cúbicos de água por mês, terá
um reajuste de 4,69% nas

tarifas. O menor percentual
de reajuste foi aplicado para
a categoria de consumo

Residencial A, também cha
madaSocial, que passa a pa
gar R$ 3,74paraconsumo até
10 metros cúbicos mensais,
um reajuste de 4,68% sobre
os R$ 3,57 que eram prati
cados. Enquadram-se nesta

faixa aquelas famílias com

renda até dois salários míni
mos que residam em imóveis
de até 70 metros quadrados.

A nova tabela tarifária

MEIO AMBIENTE

Mineradoras'
pagam multas

também inclui uma nova fiscalizar, a União foi conde-
Por omissão no dever de

faixa de consumo para as ca

tegorias residenciais, seguin
do o exemplo de outras con

cessionárias de saneamento

do país. A partir de agora, o
consumo acima de 50 metros
cúbicos passa pagar mais

tarifa. "É uma forma da Casan
incentivar a economia de

água, evitando (J desper-.
dício", explica o presidente.

Para ele, a recomposição foi
necessária, tendo em vista o

aumento dos . principais
insumos e a necessidade de
recuperar o equilíbrio econô

mico-financeiro, que não era

realizada desde dezembro de
2005. A projeção é que a

arrecadação aumente cerca

de 6,97% com a recomposição
tarifária. As novas regras serão
aplicadas sobre o consumo a

partir de 1º de junho, cujas
faturas são emitidas emjulho.

nada a recuperar área

degradada no sul de Santa
Catarina, juntamente com as

.

mineradoras que causaram

.

dano ao meio ambiente por

quase duas décadas. A
decisão é do STJ (Superior
Tribunal de Justiça), que
concluiu existir responsa
bilidadesolidária entre o poder
público e as empresas. polui-.
doras. A estimativa inicial do
Ministério Público Federal que
reflete o valor .da causa é de
US$ 90 milhões. Na bacia
carbonífera, a disposição
inadequada de rejeitas sólidos
e. das águas efluentes da

mineração e beneficiamento
de carvão acarretou uma

degradação ambiental tão
severa que a região foi con
siderada área'tr1tica nacional
para efeito de controle de

poluição.

O CORREIO DO�

Pelo Estado
Para r

Política do consumo' .

Secretária de Saúde lançou ontem
campanha para reforçar-ações do.Jl
demaio,DiaMundial sem.Tabaco.
Com a frase Em amaienie« com cigarro,
todos são fumantes, cartazes, busdoors
e folders abordam omalefício do
tabagismo passivo. AOrganização
Mundial de Saúde alerta que dos
2 bilhões de fumantes passivos,
700milhões seriam crianças, e que
fumar é a principal causa demortes
evitáveis no mundo, Acampanha
circula em postos de saúde,
hospitais, bares, restaurantes e
ônibus de todo o Estado, por 30 dias.

llJi
O Sul do Estado - na região de Criciúma, onde é consumida,
mais gás no Estado - é omaior beneficiado pelo desconto

HI)

médio de 7% que a SC Gás está concedendo a consumidores?
exclusivos. O presidente da estatal, Ivan Ranzolin, destaca E';

.

que enquanto no Nordeste o produto sobe 16%; aqui se Gil'
conseguiu redução. Omilagre é possível, segundo ele, graçasj ,

à diminuição de impostos, que incentiva o consumo. De
15U

quebra, a parceria com os consumidores aumenta. I

Zona azul
Anteprojeto de lei visa tornar a cobrança
por estacionamento na zona azul em Ita
jaí mais educativa, ao invés de punitiva.
Vereadores Luiz Carlos Pissetti (DEM)
e Clayton Luiz Bastschauer (PR) enca

minharam proposta ao prefeito Volnei
Morastoni. Deve voltar à Câmara como

projeto de lei.

Teste da urna
· Tribunal Superior Eleitoral entrega aos

TREs em agosto os sistemas que serão
usados nas eleições municipais de 2008.
E quando começam os testes nos equipa
mentos. O TSE também vai testar o sis
tema operacional Linux, para observar o
comportamento do software nas urnas.

Troféu
Associação Empresarial de Itajaí entre
ga hoje o 189 Troféu Empresário do Ano.
Presta homenagem a Otílio Emilio Dal
çoquio como Empresário 2006. Ele está à
frente da Dalquim Indústria e Comércio
Ltda e da Asian Oils Derivatives SDN,
instalada ano passado na Malásia.

Cobaias
Os estudantes que participaram ontem do
Parlamento Jovem, naAlesc, foram cobaias

· de novo sistema que pode ser instalado no
Plenário. Trata-se de um bipe que dispara
sinal sonoro e acende luz vermelha avisan
do o deputado na tribuna que tem apenas
30 segundos para finalizar sua fala. O re

curso pouparia, do trabalho o presidente
Julio Garcia, responsável pelo alerta hoje.

Inovação
Senai/SC abre hoje inscrições para o Prê
mio CNI/Fiesc, um estímulo à. inovação
da indústria catarinense. Empresas inte
ressadas têm até o dia 29 de junho para •

·

entrega dos cases, que podem competir
nas categorias. Inovação, Qualidade e

.

Produtividade, Design e Desenvolvi
mento Sustentável.

.

Perdas e ganhos )0'

Pesquisa do IBGE aponta que, de 9&\
2005, SC foi um dos seis estados quemau
ganharam em participação de pessH�
ocupado na indústria. Por outro lado!, o

Estado perdeu fatia nos setores têxtlPI
de máquinas e equipamentos. )JIG

: �ll

Badesc
. -' I r.. '. (IE;

Na posse da nova diretoria do Badesc, o�
tem, Luiz Henrique anunciou que lança�
dia 18 de junho o projeto arquitetônico d�
sedes das Secretarias Regionais. O. góV�ri I

nador pretende construí-las .ao lóngo.i�
�u mandate e instalar unidades da agm
oa de fomento do Estado em cada uma,

,

I
JU

Cultura UJ

Lançado ontem o livro Biblioteca Púb1iq
de Santa Catarina 153 anos de História, � �César do Canto Machado, a obra res�a'

'

ta a história da primeira Casa púbUa
de consulta literária do Sul do.Brasil)gll
quinta do gênero no País. Foi ,!nstal.�* €
em 31 de maio de 1854, durante o,segun' �do reinado de D. Pedro II.

. sq 1

U�l
.

Propav 101
Secretária de Infra-estrutura está a to�
preparando o Propav, nas versões '

ral e urbana. Mauro Mariani diz que n

programa deve ser lançado no segundn
semestre. Com parceria entre: govem

. prefeituras, a meta é pavimentar 500, ,

de rua. Prefeitos e Conselho Desenvel"
menta Regional definirão aprioridadh

Agricultura
. �

Gelson Sorgato, que já foi secretário d�
Estado da Agricultura duas vezes -

meses na administração Paulo Aio.
e 120 dias no final da gestão de I1I�
- ocupará agora a diretoria geral da p�'ta. Com a viagem do titular para In�� r1

terra na semana que vem, ele assum,' t
comando da Agricultura. Antonio Cél�, avai atrás de mercados para a carne suÍlJl

dna Europa e de tecnologia para Se. A:

;IJ1' SI
Associação. dos Diários de tnteríor- ADI/SC COlunaadi@cnrsc.c� �,
CHICO ALVES COM CARLA DARIANO E PATRíCIA 4

.. _0.M.__ES._I.FL__O._R_I_A..

N
...

Ó
..

P
__O_L__' ..S...... ....._._._._. . ... ._._,-'.!Y,s
Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco �Correio do Povo - Correio Lageano -

, I'· (J
Sul- DestaqueCatarinense - Diário da CldadeK J
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - DiáriOP: s1
Tempo. - Folha da Cidade - Jornal da Manha_D f(
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VALHA: MINISTRA ELIANA CALMON ENVIA DADOS DA INVESTIGAÇÃO AO MP

TJ encerra primeira
·se do inquérito

.

, ao Ministério
, ·(ibo decidir a

(, '

vai oterecer
'0 denúncias ..
.• 1': o" " , ,.,','

",>

C'm os cinco depoimentos
quarta-feira, a ministra

'n iana Calmon, do Superior
li' [b-;;-�al de Justiça (STJ),

hertou'a primeira fase das

yes�igações da Operação

fvaíh'a deflagr�d.a pe�a
I ícia Federal no ultimo dia

1 I para desmantelar o

:illi �ue�a ac�sa.do 'd� frau�arBtl c�taçoes públicas e desviar

Illi cursos federais de pro

m ramas como o Luz para

01 odos.

I ��gundo a assessoria do
,

:-qi�a ministra dedicou dia

� e i6títem para 'organizar as

�l fgr�açõés obtidas durante
iG oito dias de depoimentos.
II m seguida, os dados serão

E, caminhados ao R1'íÍ'i.i'stéRo

� ús1f'so Federal Ü0PF), a

� U�D!\; compete oferecer ou
t: ãé5l:tlenúncias' contra cada

� 'tros48 investigados.
l; Õ�:dois últimos intimados
'u . depor

�

f�.ram'·· o, ex-

J rocurador-geral do Mara-

�. h[§
Ulisses Cesar Martins

e��p.sa, e o ex-ministro de
, mas e Energia, Silas
ohlieau. Sousa foi acusado

� e��tr pareceres favoráveis

q o pagamento de serviços
�: regulares feitos pela Cons

u"�WÇl. Gautama, de Zuleido'�o

DIVULGAÇÃO

Ministra Eliana Calmon organizou s informações obtidas nos depoimentos

Veras, apontado como o

mentor do esquema. Já
Rondeau deixou o comando
do ministério após seu

assessor, o chefe de gabinete
Ivo Almeida Costa, ser acu
sado de receber propina da
Construtora Gautama,
beneficiada pela interferência
de Costa em uma licitação do
Luz para Todos.

Antes, a ministra já havia
ocvído os governadores de

Alagoas, Teotônio Vilela
Filho (PSDB), e do Mara

nhão, Jackson Lago (PDT),
além do deputado distrital
Pedro Passos (PMDB-DF).
Dos cinco, apenas Vilela e

Lago falaram com a imprensa.
Teotônio explicou que não

está sendo investigado e que

somente foi intimado a depor
porque há indícios de

irregularidades de obras

públicas em Alagoas.
J á o governador do

Maranhão negou ter recebido

qualquer propina da Gau
tama. Ele admitiu que há
indícios de irregularidades
nos contratos entre a cons

trutora e o governo do estado
e classificou como "profun
damente lamentável" as

suspeitas de que seus so

brinhos, Alexandre Maia Lago
e Francisco de Paula Lima

Júnior estejam envolvidos no

esquema criminoso. Ambos
foram presos acusados de

receber, em nome do tio, R$
240 mil de propina. (Agência
Brasil)

'�iV-;icretário de MG tem

igações com fraudes
sb I

\1'
�(HORIZONTE
2fl.

�: �tt�iJ;lVestigações da Ope
�i ra�la�Navalha no Maranhão
tefiB� apontado a ligação do

, atuGh secretário da Fazenda
• de Minas Gerais Simão
C' .

.

'

II, l£.�!:eu Dias, com a máfia
� susPl.eita de fraudes em lici
� tações de obras públicas. O

[;[ seC!; tá dI' .' e. ano o governador

�I 1l11�eiro Aécio Neves'
, (PS'l "

I
set (�B) aparecena Citado

t' e:-:jezes nos grampos tele-o _on\EOs da Polícia Federal. As
Inf' -

C er�açoes são do site

� o�relo Forense. . '

ias seria um dos elos

entre a construtora Gautama

e a Secretaria do Tesouro

Nacional. O dono da Gau-

tama, Zuleido Veras, é sus

peito de liderar a quadrilha que
foi presa na operação da PF.

Os diálogos mostrariam a

ligação entre Dias e um

assessor do ex-governador
José Reinaldo Tavares (PSB).
Ele também atuaria na ob-
tenção de recursos em favor
de obras da empreiteira
Roberto Figueiredo Guima

rães, ex-presidente do Banco

Regional Brasília (BRB).
Ambos foram presos na

Operação Navalha.

, v

INVESTIGAÇÕES

Documentos
inocentam Renan

O presidente do Conselho
de Ética do Senado, Romeu
Tuma, admitiu que não pre
tende condenar Renan Ca
lheiros e que vai considerar

consistentes, do ponto de
vista contábil, as informações
apresentadas pelo presidente
da Casa, segundo a rádio

JovemPan.
De acordo com Tuma, a

análise dos extratos ban
cários e deélarações do

Imposto de Renda de Ca
lheiros provam que ele não

recebeu dinheiro de uma

empreiteira para pagar a

pensão.

• PELO MUNDO
_�

EUA respondem
ao Irã e falam
em 'ísolamento
ainda maior'

Um dia após o Irã fazer uma eXigência para voltar a conversar

com os EUA, foi a vez do país ocidental responder. Ontem, a

secretária de Estado norte-americana, Conooleezza Rice, afirmou
que é hora de o Irã mudar o rumo e desistir de suas atividades de

enriquecimento de urânio se quiser evitar ulJ1 isolamento ainda

maior.
"Ê hora de o Irã mudar suas táticas", afirmou Rice horas antes

de um encontro do chefe da política externa da União Européia
(UE), Javier Solana, com o negociador nuclear iraniano, Ali Larijani,
em Madri.

Os EUA vêm pressionando empresas energéticas e bancos da

Europa a não fazerem negócios com o Irã, passando o recado de

que a reputação das empresas estará ameaçada com isso . .Tal

campanha, segundo Rice, já está tendo efeitos sobre a economia

iraniana.
O Irã diz que não vai suspender o enriquecimento, pois afirma

ter direito à energia nuclear para fins civis.
"A comunidade internacional está unida a respeito do que o Irã

deveria fazer, isto é, suspender (o enriquecimento) e demonstrar

que não está em busca de uma arma nuclear", acrescentou Rice

em uma entrevista coletiva durante uma conferência em Viena.

Rice disse: "É
hora de o Irã
mudar suas
táticas"

EMISSÃO DE GASES
OS Estados Unidos rejeitaram a proposta européia para
deter as mudanças climáticas no mundo com limites de

emissões de carbono ao estilo do protocolo de Kyoto,
informou ontem a Casa Branca. "Nós não endossamos o

comércio global de carbono", afirmou a porta-voz: da Casa

Branca, Dana Perino.

RANKING MUNDIAL
A Noruega, a Nova Zelândia e a Dinamarca estão no topo da lista

dos países mais pacíficos do mundo, compilada pela consultoria

britânica Economist Intelligence Unlt (EIU) e divulgada na quarta
feira. O Brasil aparece em 830 lugar das 121 nações analisadas.

•

•'. ESTADO DE SANTA CATARINA

PRIII!TUI!ADI Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
lARAGuADOSUI

'"., .�'

E D I T A L DE CONCORRÊNCIA nO 06/2007 '

SECRETARIA DE URBANISMO
TIPO TÉCNICA E PREÇO

NOTA DE ANULAÇÃO
OBJETO Contratação de pessoa jurídíca para a disponibiiização, implantação/instalação, operação, manutenção de equipamentos
novos de medição de velocidade veicular, tipo fixo, com display externo de velocidade medida, que capte imagem de flagrante
de infração e permita a identificação de placa de todos os veículos automotores (contendo imagem de display lndicando a

velocidade medida), bem como o fornecimento de arquivos de imagens dos veículos flagrados em infração de íránsíto e prestar
suporte técnico e materiais necessários, tudo nas formas, quantidades, especificações técnicas e demais condições expressas
neste Edital e Anexos,
MOTIVO: Anulação. do. prneessc licitatóriD em epigrafe e seus atos posterlores, centerme DS termos do. Despacho. de"

Anulação. do. Processo LicitatóriD, exarado. pelo. ExcelentissimD Senhor Prefeito. Municipal, fundamentandD-se nos relevantes

motlvos apontades nDS processos admlnlstratlvos nOs. 10.060/2007 e 10.289/2007, bem CDmD no. MemDrandD SEMUR

50/2007; censlderande a existência de falhas na fase interna da presente licitação., que impõe necessidade de se

procederem modtncações no. edital; e conslderandn O. díspusto no. Arl.49 da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
pcsteríeres, O. qual estabelece que a auterldade competente deverá anulá-Ia por ilegalidade, de DficiD DU per provocaçãc de

terceiro. mediante parecer escrito. e devidamente fundamentado.; DECIDE por anular O. Processo Licitató'riD na mDdalidade

CDncDrrência Pública nO 06/2007, nDS termos e cendíções acima aduzidos, estabelecendo. prazo. de 02 (dDis) dias úteis,
contados da data da intimação. desta anulação, ccntorme dispõe O. ar1.49, 0-3° e 109, inciso. I, alinea "c", da Lei nO 8.6661
93. Jaraguá do. Sul (SC), 31 de maio. de 2007.

MDacir Antônio. Bertoldi
Prefeito Municipal

•

.5. ESTADO DE SANTA CATARINA

JA���::Au:.D;UI Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

E D I T A L DE CONCORRÊNCIA nO 07/2007
SECRETARIA DE URBANISMO

TIPO TÉCNICA E PREÇO

NOTA DE ANULAÇÃO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a disponibilização, implantàção/instalação, operação, manutenção de equipamentos novos de

controle eletrônico de trânsito que capte imagem de flagrante de infração e permita a identificação de placa de todos os veículos infratores,'

(incluindo imagem do semáforo monitorado), bem como o fomecimento de arquivos de imagem dos veículos flagrados nos cruzamentos das

vias do município de Jaraguá do Sul, nas seguintes infrações: a) Avanço de sinal vermelho no semáforo - art. 208 do CTB, código 605-0; b)
Excesso de Velocidade em sinal verde, amarelo evermelho-art. 218, II a e b do CTB, códigos 745-5, 746-3 e 747-1; e c) Parada sobre a faixa

de segurança de pedestre - art.183 do CTB, código 567 -3; e Prestar suporte técnico e materiais necessários, tudo nas formas, quanti,dades,
'especificações técnicas e demais condições expressas neste Edital eAnexos,
MOTIVO: Anulação. do. processe licitatóriD em epigrafe e seus atos posterlores, conforme DS termos do. Despacho de Anulação do.

Processe Licitatório, exarado. pelo. ExcelentissimD sennor Prefeito Municipal, fundamentandD-se nDS relevantes mónvos apnntados
nDS precesses administrativos nOs. 10.059/2007 e 10.291/2007, bem como no. Memorando SEMUR 50/2007; ccnslderande a

existência de falhas na fase interna da presente licitação., que impõe necessidade de se procederem mndlflcações no. edital; e
eonsíderande o díspnste no. Art.49 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posterlores, o qual estabelece que a auterídade

competente deverá anulá-Ia por ilegalidade, de ofício DU por provncaçãn de terceiro mediante parecer escrito. e devidamente

fundamentado.; DECIDE por anular O. Processo LicitatóriD na modalidade ConcDrrência Pública nO 07/2007, nos termos e cendições
acima aduzidos, estabelecendo prazo. de 02 (dDis) dias úteis, contadDS da data da intimação. desta anulação, conforme dispõe O.

ar1.49, 0-3° e 109, inciso. I, alinea "c", da Lei nO 8.666/93. Jaraguá do. Sul (sq, 31 de maio de 2007.

MDacir Antônio. BertDldi
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SIMPLES, BARATA E RICA EM NUTRIENTES

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Sopa: a delíci� do inverno
A sopa, junto
com o pão, foi
a primeira refeição

:

completa da
humanidade

Ela é um alimento de pleno
sabor e rica em nutrientes, e
par isso é tão irresistível, e

nada como um belo prato de

sopa bem quentinha para nos

aquecer os dias frios. Entre
tanto, devemos tomar

cuidado na escolha dos
alimentos que irão compô-la,
bem como os acompanhamen
tos, pois o valor calórico

dependerá destas escolhas.
A sopa, junto com o pão,

foi a primeira refeição
completa da história da
humanidade. Caldos, conso
mês, veloutés, palavras tão

complicadas para algo tão

simples e nutritivo, como um
belo prato de sopa. O antigo
vocábulo "sop", em latim ar

caico, significava o pão sobre
o qual se despejava o caldo
quente. Sua história vem de
muito tempo atrás, sendo a

rr

O

As sopas são consideradas refeições completas
mesma consumida pelo
homem desde a Idade da
Pedra. Sabe-se que há mi

lhares de anos, a sopa era o

principal alimento dos cam

poneses em todos os cantos do

planeta. Até mesmo na arte,
o prato era celebrado nas

telas de grandes pintores
(onde os personagens satis

faziam sua fome bebendo uma
tigela deste alimento).

As sopas podem ser uma

refeição completa, mas para
isso é necessário que em seu

preparo entrem alimentos
como cereais ou tubérculos,
além de hortaliças (verduras
e legumes) e um tipo de pro
teína (de preferência ani

mal). A combinação destes
ingredientes permite �
elaboração de várias receitas

que caemmuito bem no inver
no e não necessitam de com
plementos.

Sopace Legumes

Sopa de Legumes pode ser acompanhada de pão fresquinho ou de torradas

Ingredientes: 1 colher (sopa) de óleo; 1 cebola picada; 2 cenouras cortadas em mdelas:l '

repolhcbranco ralado; 1 abobrinha cortada em cubos; 500 g de carne bovina magra corIa
em cubos; 6 batatas médias picadas; 4 tomates sem sementes e picados; 3 litros de ág
Y2 xícara (chá) de macarrão ;15 vagens picadas; sal a gosto e salsinha.

j

Preparo: Numa panela com capacidade para 8 litros, esquente bem o óleo em fogo alto,
junte a cebola, as cenouras, o repolho e a abobrinha; cozinhe até que os legumes fiquem
dourados, mexendo freqüentemente. Retire-os com a escumadeira e reserve-os. No mes
óleo da panela, doure os cubos de carne mexendo frequentemente, até que fiquem corad'
Coloque na panela, juntamente com a carne, os legumes reservados, as batatas e os I

tomates, os ingredientes restantes (menos o macarrão) e deixe levantar fervura. Junte o
macarrão e mexa bem. Abaixe o fogo, tampe e cozinhe até que os ingredientes estejam
macios. Se precise; acrescente um poucq mais ge água fervente. Sirva a seguir.

O Superintendente da Faculdade Metropolitana de Guaramirim - FAMEG, no uso de suas

atribuições, de acordo com o resultado final do processo de seleção de BOLSAS DE ESTUDO
E DE PESQUISA, elaborado por equipe técnica especialmente constituída para este fim e em

consonância com o que dispõe o art. 3°, § 2°, da Lei Complementar nO 281, de 20 de janeiro de 200Sf
que regulamenta o art. 170 da Constituição Estadual de Santa Catarina, RESOLVE publicar 01
resultado oficial, conforme segue:

.

I -Bolsas de Estudo-Percentual do Benefício 50%

160,00

165,00
------------------�

160,00
165,00

165,00
160J)O

20 - DANIELLA MARIA VOLANI
---------

21 - CLAIDES BAMBERG.MORE1''l''1
160,00

22 - SUZANA BEATRIZ KOTOVICZ MOREIRA

23 - LAlRAFERNANDESOLIVEIRÀGOMES

160'0
�------�-------------------------

N

25 - CARLINE FELDMANN 165,00

tJSTQ�REI�IDE s01,;1;ZA 165,�

29 - LAIS GONÇALVES
30 - JOZIANE GUCZAK
31 - THAISE CARLA DA SILVA

32' - FERNANIDA FREITAS KtOCKNER

37 - JAQUELINE GRAUPNER NOVASKI 165,00
38 -ALEXSANDRARODRIGQES DE LIMA 165,00

---_.........

39 - MARISTELAWERNKE SIQUEIRA 165,00
40 - SILVIADASILVATORRES DE OLtVEIRA 160,00

43 - ARIANAAPARECIDA LIMA CANOVA CUNHA

44-ANT�lO M A
............_----

45 - GISLAINE CRISTINA GONÇALVES 132,00
46 - ADRIANA CIDRAL DE CARVALHÇ>
47 - ELAINE CRISTIANE MALLMANN WELTER

48 ·LAIMCRISTIN.A.LOPES
165,00

150,00
* Portador de Deficiência Física - Percentual do Benefício 100%

52 - SAMUEL FERNANDES BLOCH

53 - SIMONE DA SIJ.,VERAARAUJO
54 - ANDRESSA MARIA DE OLIVEIRA

----------�--------��
55 - CLEUBERLANE JOSE RIBEIRO

58 - DAIANE REESE
-----------------------

.. JAMPO:R SPRl.JNG*
�-�-�-_:...

60 - ALINE PAULATA

61 - RAFAEI..ARrrt�R
62 - SILVANA CARINA FRITZEN *

02 - ROBSON GUILHERME DE ANDRADE MINEL

Oa � THAis DE OLtVEI.RA RIGVETTO 30 .)

04 - ELVIS SCHERER TEIXÊIRA DE CARVALHO 30�, 00

Guaramlrlm, 29 de maio de 2007

Prof. BALDUINO RAULINO
Superinténdente .

bAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Eles
não param

.

.

mesmo. Depois de .

apresentar
si}f-,'tSaltimbanco" no mundo
;BLJ>�fora e passar rapidinho por

São Paulo e Rio de Janeiro
em 2006, O Cirque du Soleil
vai voltar ao Brasil ainda
rneste ano. Dessa vez, o grupo

rn�traz o espetáculo ''Alegria'' e
.2ol�romete deixar boquiaberto o

público de sete cidades.

Após embolsar R$ 60

milhões só com bilheteria no
ano passado, a trupe
aumentou a turnê e agora

chega mais perto dos
�5:'¢atatinenses. Mesmo sem

.... .:, chlocar os pés no Estado, a
portunidade de vê-los é essa.

,,!�o:, sto porque os "elásticos"
sobem ao palco da capital
paranaense, Curitiba, no dia
4 de setembro, sexta-feira.
Em seguida, partem para

Brasília, Belo Horizonte e

Rio de Janeiro, se
apresentando

o CORREIO DO POVO,

Seis cidades
brasileiras recebem

o espetáculo

respectivamente em 19 de
outubro, 22'de novembro e

27 de dezembro. No ano que
vem é a vez de encerrar a

vinda ao Brasil em terras

paulistanas e porto
alegrenses. Os espetáculos
acontecem nos dias 7 de
fevereiro e 15 de maio.

Quem resolver arriscar
a viagem para ver o

Cirque du Solei! também
vai ser obrigado a colocar
a mão no bols�. Os preços
dos ingressos ficam entre

R$ 130 e R$. 300. Porto
Alegre é a única cidade
com valores menos

salgados: de R$ 100 a R$
280. A data do início das
vendas ainda não foi
anunciada, mas, os
interessados precisam
ficar atentos a issovNas

.apresentaçõestde' 2006 as

entradas foram esgotadas
com quatro meses de
antecedência.

II Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II PROGRAME-8E, , -:

� CINEMA

Jeinvllle
,

Jaraguâ do Sul '

,.
; 1 . I � �

Cine S�opping 1
Pirata� do Caribe: No fim do
Mundo'
(14h20, 17h4Q, 21 h - Todos os

dias)
Cine Shopping 2
A,!Estranha Perfeita
(16h.30, 18h50 - 'Iodos os dias)
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo'
(21 h ;....Sex/Seg/Ter/Qui)
(17hI:lO'/21 h r-r- Sab/Dom/Qua)
Cine 5.hopping' 3 .'
Homem Aranha �
(16h. 18h40, 21 h20 -

Sex/Seg/Ter/Qui)
.

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

Sab/Doni/Qua). -:

Sh.r,ek Tercei,ro ..

(r4h ;_,Pré-estréia qulnta-teira,
7/06)

" .

',.' \ :,1
Cine Cidade 1. ,

_' Plratasdn Caribe: No fim do
'Mundo'

'

(1'�h, :l7h30, 21h -Todos os _

dlâs) :

. �:f':.' ("�,�.�"'�;; �
t

, �i.;� 1.· f.ri JI·'·i.!t�?�
�.,,: �

.... ,,� -, �fi �
f ��:�:< (;.:., ...

,

OS dias)
Shrek Terceiro
(14h - Pré-estréia quinta-feira,
7/06)
Cine Mueller 1 .

Piratas do Caribe: No fim do
,Mundo (Leg)
(15h, 18h15, 21 h30 - Todos os

dias) ,

'. '.' .

.

Cine Mueller 2 ,

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

dias)
.Dine.Meeller 3
Homem �ranha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 O - Todos os dias) .

Homem Aranha 3 (Leg)
(18h50, 21 h40 - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1 .

.

Piratas do Caribe:. Nó Fim do
.! Mund� (L,eg) .. .

" : .'

j (14h45, 18h, 2'1 h15 - Todos os

: dias) '. .
.

'

,

Cine Neuniarkt,2 " "c'

, Piratas do Caribe: No fim do .'

,

Mundo (Dub)
.. .'

: (14h, Fh,15, 20h30 -Todos os
,

dias)
i Cine Neumarkt 3 . ,

II' Minha mâe. quer que eu case

(17h, 22h - Todos os dias)

I
Um Crime de Mestre
(14h30, 19h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4

, I Homem Aranha 3 (Leg)
(13h45, 16h30, 19h1 O, 21 h45 -

..

I Todos os dias)' : "
,

':Cfil�:N'eumarkt 5
•

,

Hómem Aránha 3 (Dub) .

(13h30, 16h1 O, 18h5Q, 2th30 -

T()�o}; ás'qí(\�) ,

.Cill'e Neumarkt Q
'Premonições .' ,

(14h10, 16h20, 1 m130, 21 il';G -

Todos os dias!

Jantar
JARAGUÁ DO SUL,
.Restaurante da Recreativa Duas
Rodas '

Associação Beneficente Novo
Amanhã

'.

Jantar Afro-Brasiléiro
21 de junho, 20 noras
'. ,1-. .'

.

" '..;

ShoW
GUARAMIRIM
Parque de Eventos '

Chiquito e Bordoneio'e Banda
Karisma
Hoje, 23 horas

I.

Extra O CORREio DO POVlJj
extra@ocorreiodopovo.com.br

Toxidade nos rizicultores é medida
.• ANIV�RSARIO�

01/06 i '. f1

• 'SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• PREVISÃO DO TEMPO

o Correio do Povo, edição semanal de 30 de maio a 5 de junho de 1987,
informava que a safra de arroz havia sido encerrada em Massaranduba e região,
com a colheita atingindo 49,5 mil toneladas, nos nove mil hectares plantados. A
Acaresc, que desenvolvia o trabalho de extensão junto aos rizicultores, iria iniciar
um levantamento para registrar o grau de intoxicação apresentado pelos
agricultores que tratavàm diretamente com o manejo de agrotóxicos.
Segundo fonte da Acaresc de Massaranduba, seriam colhidas amostras de

sangue de trezentos agricultores que trabalhavam não só na cultura do arroz,
mas também do fumo e de verduras.
A partir desse levantamento, os registros seriam enviados � Fun9�ceQtrc); em, ;

•....

São Paulo, que estabeleceria pàrêrnetrospara a tbxidade 'p:arcia re:gtêK::: " O ,:',:'
. Dependendo ca incidência de agrotóxico no sançue cos prodÜtotes.; serfá:fe,itO ..

Um trabalho de educação para o manejo correto dQS defensivo's",e aO's,' ' •.
' :

.

contarninados seria indicado o 'tré!tâm�nto p�nl:,a desintoxiCâÇãô.
_

: • .....
,

.

:,-. ;:' �",' ..
.

' .

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

• SANTO

�Efemérldes
. Dia da Imprensa
Dia de Caxias
Dia da Criação do Conselho
Nacional de Meio Ambiente
(1983)

�1821
Começa a circular o Diário do.
Rio de Janeiro, primeiro jornal
informativo do Brasil

,�1946
Ion Antonescu, ditador da
Romênia, é executado em

Bucareste por crimes contra a

humanidade.

'

',
�'1970

> " A URSS põe em órbita terrestre
acosmonave Soiuz 9.

�1973
Abolida a monarquia na Grécia.

Dia nublado em Santa Catarina

Uma novafrente fria passa rapidamente
pelo Litoral Sul-do Brasil, mantendo a

cobertura de nuvens e as condições de
chuva por alguns momentos em todas as

iBgióes catarínenses. Temperatura
.... estável, devido à cobertura de nuvens,

� Jaraguá do Sul e, Região

LEJA'J'O :uMU:N,DO'i�;
,IBT

101

"J

Como os humanos, os animais sofrem com o friozinho que assola a

região nos últimos dias. Tentando se esquentar a cadela Dolly (labrador) e

o cachorro Bob (dachshund) foram clicados pela dona e leitora Janete
Vicenzi.

"

"

. :;

.I'
IB
hi!
611

Se o seu rnundo éo mundo do IlZ

eníretenirnento e cultura, então seu
9V

[ornal é O Correio do Povo,
.

'I

�Congresso
O XIX Congresso
Brasileiro de Cirurgia
Dermatológica será

realizado de 27 de

junho a 10 de julho, em

Florianópolis,

. �Festivais'
As inscrições para o

Festival da Canção "Canta
Guaramirim" e para o

Festival de Dança estão
abertas até dia 29 de

junho. Informações pelo'
fone 3373-4269.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

eo
In

sn'
lO:

,

'SII
ali

""nm
1. ,.JJ
""t ,'Jl;V1

I I

LOJ�IANÓPÓ�!
MiN: 15°; MAA: 111

SÁBADO
MiN: 13° C
MÁX: 17° C
Chuvoso

Q DOMINGO Q SEGUNDA QMiN: 10° C MiN: go C .

" , ) 1$ I , I � f

MÁX: WC MÁX: WC
Chuvoso Chuvoso

�LAGES
MiN: ri MÁX; 11°

HOJE

MiN: 12° C
MÁX: 16° C
Chuvoso

� Fases da lua

15/06

CRESCENTE
.........

,

,i'IMINGUANTE

'\) 08/06

, NOVA

22/06 30/06

•.Legendas ,
.

� r: Çf;)' Q o. .,.'
Ensolarado Parcialrneme N�;b!acto tnstáve! Chuvoso Trovoada

nublado

CHEIA

.,
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
, Eva acorda, mas Conrad a permanece

desmaiado. Lucas sal para buscar

omida e medicamentos no
c

campamento. Pérola avisa Nina que

:Ies foram salvos. Max fica atôni�o .ao
saber. Conrado diz � Lucas que a u�lca
coisa que deseja e ver Nina. Antonio

avisa Max que sinais de luz foram

emitidos e que Eva e Conrado foram

encontrados. Max, Nina e Elisa vão ao

encontro do grupo de resgate. Eva diz

a Lucas que não. pode perder
Conrado.Nina e Conrado trocam Juras

de amor. Loreta cuida do filho. Miguel,
Bruno, Bento e Celinha procuram a

casa de Medéia. Joaquim estranha o

homem misterioso ao lado do túmulo

de Regina e o interpela. Nina ouve Eva'

dizer a Zilda que o quer para sempre e

pergunta quem é o felizardo.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Elizabeth procura a madre e pede uma

chance para mudar a SU[l vida ..

Morgana queima a carta de Irina. Lance

deduz que Morgana está vendendo

todos os bens, antes que ele e Arthur

provem que são os herdeiros. Merlim

diz a Vanessa que ela precisa tirar

Lance de perto de Arthur. Elizabeth se

confessa com a madre. Ed acusa

Cândido pelo sumiço do baú. Merlim,
por sua vez, insinua que Edtenha sido

o, culpado. Lance reclama da bagunça
f�ita por Maria. Elizabeth se.

descontrola ao ver que á. madre
chamou a polícia e foge. Rosa rev�Ia'a.

.

.

Tadeu que descobriu o nO[11e·, do ,. ,."
comprador da fábrica.

.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Olavo morre de ciúmes, mas disfarça.
Mateus gosta ao ver Lúcia e Cássio se

�eijando. Marion aconselha Tais a não
· pedir, dinheiro� a Antef'lo'f; Antenor
· tI" 'o; ,I, ,', �' q !iii If\l.;;� � il �� � �
,concmda>ern anteclpar.uma<veril3 par-a,· ,

..• Tais: Marion' garànte a Xàvier que não
foi Tais que roubou i)' documento. .

'Cássio e(i1presta dinheiro para Evaldo
comprar material. Cláudio descobre
que aíoto que Tais colocou no site de
Massimo é de um ator que foi preso.
Olavo pede a Jáder que mande Bebel
na sua casa. Vidal conta a Antenor que
alugou o apartamento para
Belisário.Paula comenta com Tais que
Antenor.'hão ·g'ostou nela.Dínora ouve

Iracema combinando' uma festa
surpresa para ela. Olavo reage forte ao

ver Bebel e Rolf no restaurante do hotel.

[policia Federa'i apreende documentos
� o�P(Jt�dores do estaleiro. Agenor
Implora o perdão de Eliana e promete
que mudará. Eugênia pede que Yvonne
e Juarez não comentem sobre as fotos

_e diz que vai conversar sobre o assunto
com Wandinha. Mas Yvonne avisa que
Wandinha deve ter viajado, pois sumiu
sem deixar nem um bilhete, Eliana evita
um carinho do marido. Cleo enfrenta a
filha tentando conversar sobre Drica
mas Helô não aceita. Verônica dá chá�
de-cadeira numa cliente socialite mas
não sai da cama com Tom. Eugênia e

Od�te, muito intrigadas, discutem as
razoes de Wandinha ter uma caixade
fotos de Drica pequenina.
� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Ffrmo e. Leonardo pedem que Lisinha

�Ia forte, pois Berloque está morto.
LIsinha desmaia.Helio liga para Cicio
mandando recado para Jacson que oi
delegado livrou Joana da cadeia no
Inquérito, Mercedes cruza com Cicio e
diZ que o que ele fez não tem perdão.
Abreu diz a Isis e Miguel que o
testemunho de Cicio foi anulado pelode Carmem. Inconsolável, Lisinha se
culpa pela morte de Berloque. Claudia
enfrenta Maria Lucia avisando que não
a obedece mais e que vai fazer o quelhe der na telha. Maria Lucia apresentaClaudia a Mário e Felix como a mais
nova integrante do seleto grupo que irá
afundar a empresa.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��RECAIDA
Britney Spears continua
p(ontando dassuaª.,
egundo o sit ç.�al ;The

Sun, dessav, antora
teve que ser carregada do
banheiro masculino do Sky
B?r, no hotel MoMrianelll,

Los Ang la estava
vomitando
incontroladam'ente" quando
foi encontrada. A popstar
teria passado rn<lI e êorrido

�) parao banheíró;:.!J1enos de
r

uma hora após chegar no
. local, acompanhada de cinco

amigas.

��PLANOS
Luciele Oi Camargg e �arcos
Pasquim estão juntos a menos

de um mês , mas ela não

descarta a possibilidade de
casamento. Em parti.cipaçAo
no programa "Mais Você" de

ontem, Luciele pareceu
bastante ànimadá quando
instigada por Ana Maria Braga.
"Você não ficou entusiasmada
no casamento da Wanessa

Camargo?", indagou a';
apresentadora. "Dei umas
cutucadas nele, mas vamos
ver. Só não quero ficar para
titia-avó", declarou LU,ciele.

��LEMBRANÇAS ��CIÚMES? ��MAIS
Desde o fim de seu Segundo a coluna ZappinQ, A alegria de Cameron Diaz

romance com o músico do jornal Extra, criou-se um chega ao final no quinto
Marcelo Falcão, Deborah mal-estar entre Grazi e filme da agro Shrek. A atriz

Secco está estudando
pessoas próximas a ela pelo estava tão empolgada com

uma forma de apagar a fato de o blog oficial de íris, suas participações que até

tatuagem "Falcão: Amor
também ex-"BBB", estar chegou a dizer que faria até

Eterno, Amor Verdadeiro", bombando de acessos na
o número 98 se existisse.

que fez na lateral de seu
Internet (um milhão e meio

Mas o longa do agro

pé. Segundo informações encerra sua saga com 5

do Jornal O Globo, a
em três meses). Na Globo, longas e um especial de

tatuagem será apagada comenta-se que iniciou-se natal na tv norte-american

aos poucos. O método um boicote contra íris. Segundo o site IMOB, os
utilizado é ultramoderno, Coincidência ou não, até produtores da OreamWorks

e recorre aos raios laser, agora ela não conseguiu Animation acreditam que o

para retirar a inscrição. emplacar nada fixo na número cinco é ideal para
emissora. Só o tempo dirá. encerrar a história,

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br11 SUDOKU

9

8 1

"

Sobrevivência
Um avião cai naJloresta com dois executivos. Os dóis não têm outra
escolha' senãc)'pegai cis suas maletas e sairandàndo. Dai surge um

leão babando de fome olhando para os dois executivos. Um deles se
abaixa, tira um tênis da mala é começa acalçá-ló. O outro não.entende.
- Seu idiota! Você acha que vai correr mais que o leão com esse tênis?
- Eu não quero correr mais que o leão. Eli só quero correr mais do que
você.

'

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.

Bebida em Dobro
Certo dia estavam em um bar duas moças gêmeas, parecidíssimas por
sinal, quando um bêbado se aproximou e disse:
- Nossa, hic! Acho que bebi demais porque estou vendo tudo em

dobro!
Uma das moças respondeu:
- Não moço, o senhor não está tão bêbado assim, é que nós somos
gêmeas!
O bêbado, mais aliviado, disse:
- Que beleza, hic! As quatro?

.t ',

II HORÓSCOPO

Libra 23/9 a 22/10
Turbinas aquecidas, pronto pará o lançamento
de sua obra? Ah, resolveu incrementar um

pouco mais ... Tudo pela qualidade. Cuidado
para não se perder nas revisões, porém, a
gente sempre acha mais uma coislnha a

melhorar. Mantenha o foco e não estique o

cronograma, aproveite as boas condiçôes de
vôo.

Capricórnio 22/12, a 2111
A realidade deixa mais dúvidas Que os sonhos.
Além do visivel, há muito mais; O tempo em
que você fica questionando; determinando
como as coisas deveriam ser, você deixa de
fazer o que tem que fazer: deixã de criar, de
realizar, de ser quem você é', Acredite em seus

sonhos, vá em frente e ao alto!

Câncer 21/6 a 21/7
Essa idéia maluca que passou voando, não
deixe que ela escape de você. Pode ser a

solução de seus problemas, pode garantir
suas sonhadas e necessárias férias, o

caminho certeiro para flechar o coração
daquela pessoa especial e muito mais. Você
não tern cometido ousadias ultimamente?
Então está na hora.

Áries 20/3 a 20/4
Com o tempo, arianos aprendem a gerenciar
sua tão agitada vida. Quando se tem pressa,
queimar etapas pode ser um atraso. Seguir
adiante com certas coisas atrapalhando o seu

caminho, não tem como. Isso mesmo, você
faz bem em querer se aprofundar nesses

.

assuntos, revolvê-Ias ... Assim se mantém a

leveza do ser.

Touro 21/4 a 20/5
Será que este é realmente um sentirnento
novo? Pode apenas estar se manifestando
com uma forma diferente e lhe apresentando,
mais uma vez, a oportunidade de se

experimentar, de contatar com algo muito

especial de si mesmo e de outro alguém. Não
há o que recear, há que ir mais fundo, sem
prender o ar...

Leão 22/7 a 22/8
Sua cabeça é seu lider. Além dela, tantas

emoções ... Por dentro há um caldeirão de
amores e ódios, .comandados por um eximia
domador. (Não?) Como não é dia de circo, as
feras estão de .folga. Mas bem que poderiam
ser soltas um pouco ... Escute o coração,
leãozinho. Seus impulsos também levam a

algum lugar.

Escorpião 23/10 a21/11
Pode ser mais simples. Suas idéias são
muito boas e suas intenções, então, nem SEl
fala. A execução de seus planos pode ser :.
possivel com a participação de algumas .

pessoas. Há outras boas almas por aí, sim. ".

E gente tão louca quanto você também.

ponha seu ferrão a serviço de sua mente,
abra o canal da ação.

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

nervos sensíveis, anda meio allitado e tem
que lidar com pessoas muito chatas e/ou
muito lentas, faça respirações profundas e

hldrate-se com chá de camomila, Mantenha o

foco em seus objetivos e aja
diplomaticamente.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Malabarismos verbais, jogos mentais ...

Entre o pensar e o agir, desvios,
encruzilhadas, sinais vermelhos e verdes.

• Dê uma pirueta e desprenda-se disso tudo,
liberte sua alma, Gêmeos. Como saberá o

caminho certo se não ajustar a sintonia? Há
coisas e pessoas esperando por você,
descomplique-se logo.

Virgem 23/8 a 22/9
Acha que não está sendo correspondido?
Veja bem, pode ser só ruido na

comunicação. Você costuma ser muito

objetivo e direto, mas talvez não esteja se

expressando com clareza, com os

substantivos, adjetivos e, principalmente,
os verbos certos. Ação gera reação.

'

Equilibre os dois lados da equação.

Sagitário 22/11 a 21/12
Oportunidades: o mundo está cheio delas.
Nem sempre tão óbvias, mas elas estarão

sempre ali se você souber criá-Ias, Sua

genialidade ajuda nesse quesito, e quando
você está animadão, então, nossa! Tudo pode
acontecer. Examine o que anda rolando à sua

volta e descubra como ri cosmos conspira a

seu favor.

\

Peixes 19/2 a 19/3
Talvez você nem perceba, mas às vezes

Aquário parece um pouco frio,mesmo os

mais íntimos se surpreendem com seu jeito
cool. Aqueça uni pouco suá imagem. Misture
umas pitadas de carinho e sedução para ver

.que belo prato resulta dessa receita ... O
cardápio pode ajudar a esquentar o seu

outono.
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FORO NA VANGUARDA
A Ford no Brasil foi também
sinônimo de carros de luxo na
categoria dos sedans médios e

grandes. Aqui fabricou o

Maverick, o Galaxy, LTD e o

Landau (carro dos
presidentes da república,
ministros e outros "de bem
com a vida"). Já nos anos 80 e

90, ficou sem um modelo
neste segmento. Em 2005,
investiu U$ 1 bilhão nas

instalações de Sonora
(México) e começou a

produção do Ford Futura
(nome provisório). Baseado
no modelo do Mazda 6 , com

design arrojado,
superequipado e preço
competitivo, o Ford Pus ion
(nome final) "arrebentou" em
vendas no Brasil. É o sonho
de consumo demuitos. Ponto
para a Ford que entrou

novamente firme no

segmento com um carro que
relembra os bons tempos do
Landau, que esbanjava
conforto, requinte e bom
gosto na medida certa e que
tem no Fusion o seu legítimo
sucessor.

I

I"

CAFÉ DA MANHÃ
Amanhã, mais conhecido
como sábado, a partir das 9
horas, os meus amigos
Renato Escobar e Paula da
Silva Moreira, da 'Loja
Todeschini, promoveIIt com

toda a fidalguia um delicioso
Café da Manhã em

homenagem ao mês das mães.
O evento será realizado na

sede da loja, na Av. Prefeito
WaldemarGrubba, 1399.

PRA DESCONTRAIR
Pois é, um amigo deste
colunista, cujo apelido é o

nome de um famoso produto
achocolatado, dias atrás

pousou no mesmo quarto de
hotel com um outro amigo,
em camas separadas - dizem.
Só que somente o derivado de
cacau dormiu, pois roncava

tanto, mas tanto, que
impediu o sono do outro. "O
infeliz roncava mais que um

caminhão Fenemê da
transportadora do Flavinho
subindo a serra do Rio do
Rastro em primeira .marcha",
desabafou aquele que passou
a noite em claro.

aUARTÊTOEM TRÊS
É bem nesta quinta-feira
que a rapaziada esperta da
banda Quarteto em Três
movimenta a choperia
Bierbude. Vale a pena
conferir.

FÁBRICA TRANCE
No próximo dia 15 de junho,
às 23 horas, no Pavilhão de
Eventos de Guaramirim, com
a presença dos DJs [ully V,
Geovana Bonelli e Caverna e

também com a apresentação
de malabares, acontece uma

festa diferente: a Fábrica
Trance. Vai ser festa das boas!!

O CORREIO DO POI'

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

• TE CONTEI'!

rueA DE SEXTA

li
Diva Peixer além de cofeccionar o bonito convite da primeira Festa do Champanhe, faz pose para coluna
desta Sexta.

.

Almoçar uma pizza a la carte
nó Restaurante Don Genaro.

FRASE DO DIA

, 'As pessoas mudam

quando se dão conta
do potencial que tem

para mudar as coisas"

(Paulo Coelho).

As elegantes Marileté Hoss Zimath e Vera Reis também partíçiparam da Festa do Champanhe

-= C:PTICA E JOALHERIA

(47) 3370-6845

i')

Abrindo o mês de aniversário está minha querida amiga Veri�i
Luiza Vasel, do COl, que hoje vai cortar o bolo e receber os merec
parabéns pela idade nova, com direito a presente dela mel
Verdade! Veridiana prometeu que a partir de hoje pára de lu
Quem viver verá!
**

Amanhã, a pimpolha Júlia Kuhnen, filha de Norbeto e Elaine Ku
'

festeja com os amiguinhos seus dois aninhos.
**

Pra agendar: dia sete de julho, promovido pelo,Círculo Italiano,
escolha da Rainha Italiana. O evento acontece no Parque Muni
de Eventos. Para participar, as donzelas precisam ser solteira�
mais de 16 anos e claro, ter descendêncla italiana. Mais informa
pelo e-mail: circulo.italiano@netuno.com.br.
**

No dia 15 de junho,. médicos, advogados, engenheiros, denti
outros profissionais, promovem no Baependi a tradicional Festa dp

,I
** J

.

Está confirmado, confirmadíssimo: dia 28 de julho tem César Me
e Fabiano na Arena. A realização é do promoter Chico Piermann.
**

No mesmo dia também acontece a 5a Stammtisch no calçadã�
Marechal Deodoro.
** .

A Feijoada do Moa 'não será mais realizada na Arena, mas sim
complexo Combat, que estará totalmente repaginado para receb�
descolados de Santa Catarina para a 6a edição da festa.
**

Um jovem que assina por Elker, lá da loja Koxixo, mandou e-mail �a
coluna reclamando e muito da qualidade do som na Arena Muml
Segundo ele, assim como está é melhor não ter sistema se som. C�
palavra.

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

OPERAÇÃO LIMPEZA

(Comédia)
Com: Lucy Liu, Cedric The

Entertainer e Nicollete Sheridan
32752058/99320502

�p"?páar,.;t,ã
Disque-entrega

3275..1689
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