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EDUCAÇÃO

Fatej
.

anuncia
�
Novo campus em

Jaraguá do Sul
A partir de setembro, a.

� Fatej-vai construir novo
campus de 7.500 metros

quadrados. O espaço deve
ficar pronto em agosto de
2008.• 5

.

• PELO BRASIL

"

i Ex-assessor

juesmente .

/
Si1às Rondeau
-r o ex-ministro de Minas
e Energia, Silas Rondeau, e
o ex-assessor, Ivo Almeida
Costa, apresentaram à

Justiça versões diferentes

�obre a presença do dono da
Gautama, Zuleido Veras no

. ,

Ministério. Rondeau disse
tque não esteve com ele no'
gabinete. Já Costa, disse que
Zuleido reuniu-se "uma única

.

"
vez com o ministro. II 83

I , 1.H
MíNIMA 1160 .

MÁXIMA

I

;�ublado Com chuva de manhã.
A tarde não chove mais, mas
o tempo não abre. II 86 "

Juventus procura president

TERMINAL URBI:\�Q;.
Dona do imóvel
não foi avisada.'

pela Prefeitura:
Hilda Lombardi, -,

proprietária do imóvel que
se, pretende desapropriar
para a ampliação do

.

terminal urbane de ônibus
.

de [araguá do Sul, afirmou
que não foi procurada pela
Prefeirua para negociar o
terreno.

As declarações
.

contradizem o secretário de
Urbanismo, Afonso Piazera .

Estádio João Marcatto recebe, na próxima semana, os membros da diretoria tricolor que buscam um novo cornandante eê .3

7IPa��/�, jiltt{agij,fieU n
,--, ' ----''' '"

Ar

As bailarinas Eloá Beber, 15 anos, e Maria

,.flúJsabeLDebatin, foram;selecio s pa
"f

. .' .

".y t·", \Mj1.· "

"particípâr da m ta-corupêtttíva 5ª e
do Festival de Dança de [oinvtlle. 1;la� são as

\única�;:�� ç!dad�"r�'(integ\�¥ltr eV�r,}t� e�te
A coreografià e do pr6�ssorWald de

Oliveira, que trabalha os �ovimentQs
"

r,},{;,!{�pre��ifatt�os 5

HUMANA
Sirva bem seuAmor

,

Jantar no clia dos
.

Namorados a R$ 30,00*
" I'

por l::>essoa.

.... Valor do [antar sem as bebidas.

Clínica SorriDent

Dr. %iago 'Monseff lBorda
C'lCO/SC-8.421

:Mestre em Implantodontia
'

Especiaiista em Implantodontia
Especialista em Perioáontia

Clinica Çera{
Próteses Tel,: (47) 3055-2796

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

_I�I_-
SaÚlt SebasUan�ll<I fWt,,!JfIb�. fiô - �� 00, .dil"� ",",,,,,,f'IJ<<<

r� 141'1W5-m.
b�h"",�,t..�.bo

w",w,�alnts.bqdlan.c4i!qt.bt

Faça sua reserva- (47) 3215-7500 ou resepra5@salrit!:ieb�stjllln corn.br
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• EDITORIA[

Problema deles
o presidentedaVene

zuela, Hugo Chávez, elogiou
os comentários do presidente
brasileiro, Luiz Irúícib Lula da
Silva, mas criticou 0 Senado

I \ ,:

do Brasil; ao referir- s.e às

reações no exterior provo

cadas pelo fecQ.a.lTl�'i1to 4a.
RCTV. liA (l1.reit�',,·iMel::na� r�

cional arremete ,ÇOç,P"a, aj, , ',' .' •
-
,.

' , .. ",.

V�rre:?Uela de r�4asaSopat��F
Digna foi a po&tu�a d�'Lulaj:"
quando disse há ;\ilglifis cHás

.

e falou a verdade, com gran,
de. contundência.vao dizer
que 'esse é um problema dos
veneauelanos'í'} comentou
Chávez. Mas paI'a{!:hâ\;e'Z.,:'Q
Congresso brasileiro "repete
como um papagaio" oquediz
o Cohgres�o' amer,icario 'em
relação à sit�tlàção" vei.le±ue·�i
l�ná.·' �i. r,

I,

I<L ; �

\.
"

Pqi� betn.,: q�'�ntQ' à 'pri-
,'_ , .

Quem criou est., .

.

problema, elegendo
um ditador, foi mesmo ,.

.0' pov(rveÍl,��uelano"
. meira afirmativa - a ref,
erência a Lula":" Chavéz tem
razão. Quem chou este

problema, elegendo um

ditador., foi mesmo o povo
venezuelano. Cabe a ele,
através do.legítimo direito
do voto (se é que'Chavéz vai
manteréste direitoaté lá),
decidirnse qu�r:�'fic.ã!:' com o

qitador'o4·sefqU'efB:· ¥�tt:a da
.'

I
u'-· �:- •• �-

Deinócracia em seu País.
.

Q�a:ntb' à' referê�cia ao

Congresso brasileiro moti-

- j
.

./!'W

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

vada após o Senado aprovar
na última quarta-feira uma

moção contra o fechamento
dâ"RrCTV pelo governo
venezuelano, Chavéz mos,

trou mais uma vez que é

. apenas.um fanfarrão. Assim
como autores dos únicos
votos contra o texto, os

senadores José Nery (PSOL
PA) e Inácio Arruda
(PCdoB,CE). Em defesa do
governo da Venezuela, José
Nery afirmou que a liberdade
de imprensa é importante,
masnão pode estar acima dos
preceitos constitucionais de
um país. Não tem nada a ver:

Chavéz fechou a TV porque
era de oposição. Aliás, como
o é o senador José Nery, que
esperamos nunca tenha de

provar deste amargo remédio
que agora prescreve.

'L,

• 'ENTRE ASPAS
':

Outras coisas viram prioridade: a famflia, a casa, os problemas domésticos.
'. .

.
-.

.

t' I.. "

.'
.

.

'

Tudo muda. Por issoé importante acompanhar o trajeto 'natural das coisas
sem deixar.�.� namorar e de se preocupar com o oútrol!, '

r/�f;,;.��1( ,
•

ii' J •

•

Angéllc8,;:ilprêseAtad,ora, afIrmando que sua paIxão pelo o -também apresentado
Luciano·ttuck'acalhlôu. ",,'«"�. -'

<.>
•

" •••• .

�Oú se cumpre o que está'definido no contrato ou podemos fechar a Câmara, já Que
pAotem nenhuma serventia".
RoQahJo Raullno (PTB)," vereador de Jaraguá do Sul, sobre infonnação apresentada quinta-feira na

Camarà de que existem 'dois-contratos com a Canarinho. Sendo que o assinado pela empresa não
seria o aprovado náCãmara, por isso irregular.

.I
I
• PONTO ''DE:VISTA

,'J

81m� nós ..podém,os acabar
",'

co", a C;9f:r�.pç�� e, construir.
"

'Ii� -"))\.?, f "_ iEt' �. '- ,'�' 'i!
•

um País .mefHôl . ',; -', \
.

-,

"J
�-" ,

. Esta �;emJ�à .:-hY�1l16� .

a cada individ�o pode formar uma
oportunidade de, pártÜ:ipàr' 'de força coletiva.
rima' vercl'adeirat a�la de· dd'à- É parado�al constatar que
dania, em que ulí'Djove"n1magis- predsa'i::l\õs re·sg-atar alguns
trado nos.disse; com _ palavras

c

vaJ���s{qi.i� fiê.ª��tp. para trás em
simples, �omq podemos ajudar

'

j.lm:'tt;mpo,qu�}l�OiIws,pertence
,
a. ,co\1struir lUll,)?afS Q�é�nte, m�ls, ou �eja:��q4et���in que ser

melhor para as fUJUrasgerações. . Rbnest�'Jgra:B3iK��iil§�iiormal
! _i

'

".": i_: .-!J;J" ,,'

. J'�os�elJl.�}9��,:r�rce�er qüe poss-ível. Hqje, '\femos que
.

nem tudo está péidido e que aquelas pessoas e instituições
sernptÚ tempo, que aespe-rança que deveriam· ser nossos

é"urii:sentimbito que' se'renova exemplos povoam' os noticiá,
nas atitudes. E que ser 'diferente' . rios e� qeixatn a de'scobetto um

diànté:(Io'''que muitas ve;es se mar d(hama e ,de podridão. E,
éonvenciona como certo, a

"

impo-tentes, não. conseguimos
vàntagem e.m detrimento do mais dizer e.m casa qual é a

lícito, sempre vai valer a pena. atitllde correta, diante do senso
A campanha "O que você comum que insi,ste em querer

t�m a ver c�m a cornipção?", dizer que o melhor mesmo é le

lprià iniciativ� da Ass�ciação var vantagem, �omo dizia aque
Catarinense dei Minist'ério

.

fa' fatídica campanha de uma

Público que a UNER] tr'az a marca de cigarros.
Jataguá;do Sul, segue esse'viés O q�e conforta é que a

de que s,omehté a 'atitude de sociedade otgan�ada, por meio

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ -

Centro Universitárto de
"

Jaraguá do Sul

dos seus agentes, como é o caso

do Ministério Público e das
escolas, dá respostas e reforça a

crença de que a resistência é

possível. Dar o primeiro passQ,
confiar e buscar novos valores

para a socied,ade, assim come

çamos essa revolução. Como bem
disse o promotor Affonso Ghizzo
Neto, não podemos nos calar

quando vemos que a corrupção e

.
'

os de�mandos estão fragilizando
nossos mais 'elementares prin
cípios de jUst1çasocial, assegu
rados pela Constituiç�o.

É chegada 8, hora. E para que
essamudança aconteça, é neces
sário que a sociedade se marii-

. fesçe, fiscalizando os atos, ,co

brando o cumprimento da lei e

punindo quem se desviar da lega
lidade. Só assim, poderemos aju
dar a construir uma nação me

lhor e mais justa para todos nós.

O CORREIO DO POI '

;
,;'
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O CORREIO DO POVO .. ill A
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• DOS 'BLOGS

Chavez e a RCTV 2, Preocupação de rico
O ponto central é que nas

democracias não pode haver
o poder absoluto, de
nenhuma das partes. Há que
existir limites entre os

poderes. A mídia não

representa o direito de

opinião, que é um conceto
que transcende os veículos.
Quando se tem um quadro de

coneentração no mercado de.
opinião, e a mídia abre mão
do direito de defesa cos

acusados ou da objetividade
jornalística, investe contra os

pilares da própria legitimidade
jornalística. Se é verdade que
o tal canal chegou a propor
abertamente o assasslnato

.

do presidente da República, é
evidente. que cometeu um
crírne. Em suma, não existe
direito divino da mídi.a. Mas .

não pode existir o poder
individual de uma pessoa só
decretar' o que pode e o que
não pode funcionar. Por isso
mesmo a construção da
democracia é trabalhosa,
mas imprescindível.

� Iuls....II.bUg.lg.Gom.br

• DO LEITOR.

A consultoria Prince &
Associates fez várias

pesquisas ao. longo cos
últimos anos para saber o que
preocupa aqueles que,
aparentemente, não têm

preocupações: os amerícanos
que possuem patrimônio
superior a US$ 500 mil. O
resultado indica que, quanto
mais dinheiro, mais medo de
sofrer processos judiciais
"injustos" e de.sofrer roubo,

-

, .'

de identidade. A maioria dos
muito ricostamoém se disse
bastante interessada em

educar seus filhos a lidar
corretamente com dinheiro.
Jon Gallo, co-autor do livro
"Pais Financeiramente
Responsáveis: 8 Passos Para
Criar Crianças Bem-
Sucesidas, Generosas e

Responsáveis", explca: "Os
pais não: querem, que .seus I .-'

filhos: cresçam pensando .que "

á qualidade de seus amigos é
medida em função da marca

das roupas que eles usam ou

dos carros que dirigem".

� blog.estadao......br/bloWgutorm••

Insatisfação. social ou
baderna social

, , ,,\
. '.' re

mas � certo também qu�1 'a

reivindicação poJ,ític� a� ic:

apenas desacredítaqdo a, ar

luta.
.

.

.

,

'Confesso que me s'
cansado 'em ver essaS'fi
festações 'todas procura ,

a baderna social' ating' JJt

o estado de direito.,N r

_ podemos mais p:0S penni ilio\
viver ,dessa .forma, �e!1l 'at

refém de urna ciasse ouo� S:

que ma�ip}ll�da' por ori '

cl
tgção polítídi faz o queq �

. J
sem a menor preocupa )

com os seus deveres. F
com a socie<:l�de. Cüiw \
a todos' 'pa�à :refle�ir 111
sobre os nossos mOVlInen
sociais e respôrrder que
quer.emós deixar, para
nossos filhos. Um país,

,

lei e sem.ordem não faz P u

da minh?- .rc;�spo�ta. ., Can

are

Os textos para esta colu�a deverãoter.no máximo 1.680 car�c., Fonte Time� New Roman 12 e pOdem'�er��viadP� �ore... Pv
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, c�p 8�251 200, C llle
Postal19. É obrigatório .informar nome completo, profissão, *CPF. e * telefone (* não serão publicados).'·

, .
.

•
'

,

',I
"i "

Nos últimos dias temos
acompanhado pelos notí
ciários uina coleção incrível

: de paralisações e greves por
todo o país e em todas as

; áreas da nossa sociedade:
receita federal, funcionários
plíblicos municipais, inva,
sões do MST (para variar),
polícia federal, motoristas·
d'e' ôn�bus,. etc. Muitos
podem achar que tais

reivindicações são justas e

seus métodos adequados,
mas não compartilho total,
mente com essas opiniões .

É muitu cômodo dizer que
existe uma insatisfação
social na nossa sociedade e

que tais movimentos são

espontâneos. Seriam... se
não fosse por um detalhe,
esses movímentos acon
tecem todos no mesmo

intervalo de tempo, e isso
tem um forte odor demaní
pulação política.

Reforço essa percepção
.

quando vi, por exemplo,
que na assembléia de fun-
"cionários públicos ern

Blumenau havia partici,
pação maciça do nosso

famigerado MST, que aliás
também r.esolveu invadir
luna grande hidrelétrica
(talvez queirain cultivas
plantas aquáticas, sei lá).
No caso específico da: pre,
feitura' de Blu:menau, a

presença· do MST acaba
apenas evid�hdando. o
aspecto político é ideo'
lógico do)nteresse da para,
lisação. E certo que existe
um problema de desvalo,

, rização salarial que atinge a

todos os cidadãos deste país,

,'" .: .,'

_.

As marolas ..de· Bu
George W. Bush deve ser

comparado a George W. B�
E na guerra do.meto ambie
o Bush de hoje é melhor q�1
Bush de ontem: Q preside�
americano, finalmente .

acei!!
mudanças na sua Rolítica
climática, ele aceita a

existência do aquecimento
global'.

.

É camp- se admitisil n

que a Terra é redonda. Bus�
fez marola na quirita-feita, ' r:

31, ao propor que os 15
países mais poluentes do· tt

rnundo (os 'EUktêm a '. It

liderança) detérminem ao � e,
de 2008 metas para reduzir la I

emissões de gases que
geram o eteito 'estufa. 'As od
propostas são jogadas ao rn a

uma semana' antes daJeU�i ."

do G-8;. onde os países ;0, Pr
europeus Vão. pressio!i1arlO�.. S�

americanos corn. idéias
�" -'. ; .. -

j

COJ1C[�taS:i�:;elJ)ppJqªr �9:rj rr

canoa-,mu�qi_al r:I.fl,iof�.8.f!�:' di
para combater 0., �q�eçi�e �tt
global.. Não <lá �ais par� nj�
Bush remar contra a corre�1 . ·'c
e as Elvidênd�? �!�nt!fiCàS: ad

, I

.. :-,
• I' .....

�U�I')'�.gU��?.I�:�i".br/oP!nl" I

• Malcon A. Tafner
Professor ;:;"�.'.) �'

,

r.' (
,
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O CORREIO DO POVO
redacaD@OCDrreiodD�ovo,CDm,br

JARAGUÁ DO SUL

BylaardJ vai cui�aJ da, ,

do mal11�'�iãr,itfná� rêgJãb1
RMINAL: PRAZO PARA NOVQ PROJETO !ERMIN� �O DIA _�1 DE JULHO

:"
r' ,",

refe�tura não procurou 'dona

óvel para negociar aquisição
I ilda LQrnba.ro! diz. que; ,

-

'ube do intéressé: pará
"

-

pliar o _terminal de
!bus" pelo JUh6

'

:',
:) .,

'A propriet'ária'do imóvel

e se pretênde desapropriar
ra a'amplÍaç'ào do terminal
ônib�s \itbahO, Hilda
mbardi, a[irmQu quenunca
i pf�cur�4�'pela P��fei�ur�:
r�' !;lego,clar, a aq1,l.isição.,
is;e que ficou sabendo, do
reresse .do. .gove tno 'em I

mprar o t((;�eno"p�lo filho,
,e, trabalha na Prefeitura:

la'�o�t�u q�e ficou sabendo
inda que a_ administração
oderia negociar a compra de

m atro metros do, terreno.'
l� '''O meu fillrome disse que

, Prefeitura queria comprara
sa-.v])ejDois'falou que eram

enas qÜà:trü ..rri?é'ftosl'tto'
rrenl8� ;wa�§�aqbé�G6(i:Jéro1
do óti!¥i!ãti érá riàcr�;:'Bdi-qtk)
�16i:Sjou:'bichd'p'a-ra' fidfr'
njaulada", �firmou;' g�t�h'�

Im "do que nunca foic;muní�
s ,'" ", \, .

'

, ada oficialmente do interes__
-

da Prefeitura em adquirir
imóveL "Ninguém veio aqui

'

em recebi nenhum doeu-
ento. Eles falam (Prefei
ura) para o meu filho",

o advogado Osni Ronchi
retende enviar ao PMDB de
àssarandilba dfíCio cornu

e (cando a i�tençãô de' dispu-'
a, ar a coilVenção dó partido

�ra ser canqidato a prefeito
I o\anoquev�m . .vai co�cor
I ,r c;om vereaqorSésar Tassi,'

ue ihevelou_o interesse em
li "r 'candidato. Já rio PP a

'ltovidade, é a possível candi
f atura do prbidente da:

� �ssoCi,ação: Comerticil e

� �,dustnal, MC\tiro Bramorski.
� J i

I

rodovia. que liga Mas;sàran-
,

.
-1'1

"

dubaa Luís Alves, 'g tévita'.:
lização da'SC-416

_ (j'ataguá '

do';, Sul/Pomeróde)', 'i { a

construção de uma': ponte'
próxima àWeg II: A éÚrutbra '

deve ligar o .trevo de
Schroeder à'Rua 'Rihaldô

": 'i' \' 't .',

Bogo, na Ilha da Figueira. ' , ,

� 'I '

tura. Assume a partir da publi- REPRESENTAÇAO - Byla�'
cação no Diário Oficia] 'a ardt é o quinto rep�es�tttarite

,.

Secretarià Setorial, em Floria- da microrregião à :'s�lr no- ,

nópolis, n� área de Estrutura
_

meado para' cargos: no
Viária. A indicação ao cargo', governo do Estado. q ex- ,

foi feita pelo secretário estadual vereador Carione Pavanelló'
de Infraestrutura, Mauro (OEM) é o 'diretot da-

Mariani, domesmopartido. Fesporte (Fundação, Catah-
Bvlaardt explicou que a nense de Despertes)" o

'

função { trabalhar' na presidênte do":PMDB' elo
formaçãode convênios entre município, Carlos Chiodírã, '

,

o Estado e as Prefeituras' da assumiu a diretorh,c'a:dml-'
.

microrregião para pávimen- nistrativa do Porto de São,
taçãó 'r�eyitalização elas Francisco do Sul;, o �x-'
r�do�ias� "'os projetos 'serão' pre'fei to de Gll�ni�lrÜn,

; .definídes ..na.primeira reunião ".,�Antôn.io _'carlos -Zim.m�rr
do Conselho de Desenvol- mann, continua na presidên
vimento Regional, que tia',d_á '[unta CÓ��'fF!�1 �ç
acontece emjunho", lembrou. Estado de Santa Catarina, o

pode até sofre um ataque Entre as prioridades, ex-prefeito de Corupá, Luiz'

cardíaco", argumentou,": 'destàcoJ £:p�vimenta'çãi/db ," Cárlo'sTamari{hi, foimantido
garantindo 'qu:e.� -Prefei,�uq.á�; . itt�cho �d€ .:IS qúilômerros da', ; presidente do'Deter/Se.
vai cobrar o cumprimektt!%àà>sJ iT"� ';;BqU:Joa�n) ': qh 14

. CÉSAR JUNKES/OCP

prazos ptéV,ist©S'jIDft6futtãtõ. Ci2,
Já Bogo afirmou que não

foram iniciadas as obras "por
que faltou a desapropria-ção.
do terreno", ação que càbe a

Prefeitura, e não à empresa.
Pelo contrato, aCanarinho

deve entregar até o di� 31' d�
,

julho 60 abrigos de passageiros
e a ampliação do terminal ,. .' '

.

u;bano:' ',.". ''_ '·;:J:BYlii'â1af�oln'óme'ádõpârf'íf'Dfrêt6fi'á êl�l�fra::ftsf(llhjr�'esfâif�rq t;,,!,

PIERD RAGAZZI/OCP

Proprietária do imóvel, que deveria ser desapropriado em janeiro pará a ampliação do terminal admite, negociar

repetiu.
Hilda admitiu .que pode'

negociar o imóvel, desde que
a Prefeitb.i:á'-}pagÚ'E!,�Ci' 'vâh5ri
avaliãcl'(j'pciifbffiB.;imôhllíáriâ>:;
R$U600Jmi:1f'NQijei6 ::crqtiê! ié;
justo.Isso foi' o 'que roê sobrou
e não vou abrirmao daminha

•

_.

, • I '" •

casa sem um preço Justo ,

avisou.

CONTRADiÇÃO - As

declarações de Hilda Lombar
di contradizem com o qu-e o

secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera, disse aos ve-

Surpresa

readores na sessão da última

quinta-feira, quando 'foi à

Câmara. acompanhado pelo
presidêtite' dai;.'e;�rhalrinhb;:
Dét:i&:.Begüf: 'jJárâ:; f:iílá:-t','tlyj!
contPatoC; á't-s·in.àdb :ehf'{e""h'
empresa e a Prefeitura.

Piazera disse que 'a desa

propriação corre o risco d� ser

contestada na Justiça e o

processo levar anos para ser

sentenciado. "Fizemos uma

adaptação ao projeto original
que evita a desapropriação. A
dona é uma senhora, que

,,', .

�l ),., "

.

MOSAICO,

I} "\
.

t "'��'

L', �. ,)"'
'

o assanhamento dos pré-
candidatos está diretamente
relacionadO à falta de' um
nome forte para concorrer à

Prefeitura em 2008. Como o

prefeitoDáviq Leu (DEM) não
pod� dÍsputar a eleição m�jo
ritária, surg� a possibilidade
de omunicípio ser governado
a partir de 2009 por um

"novatO". Resta saber quáis as

chances do e�-prefeito Ode'
nir' Deretti (PMDB), hóje
meio esquecido.

o ex-diretor-geral da SDR
(Secretaria de Desenvolvi-,
mento Regio�aÚ; -�Nii�'bJ:
Bylaardt'(PMDB)} (o(ridlne�·.�
ado esta semana ditercn:i de;
articulação regional da' Se(!'[�-"
taria Estadual de Infra-estru-

Quer: quem?
Procura-se quem aceite

presidir o Juventus, Já q1,le o
atu'al presidente Llo Tironi
promete, entregar ó cargo

"quando fech,ar as �onta�".
liá'três meses,,' quand.� o

�ime jaraguaense disputava,a
liderança, do campeohâto
catarinense, "o que nã'o

, faltava' era candidatos,' fiaS
agora ...

Seminário
�:�I :;�';�L

'.or "\ �,.-:
....1 T:n

fSC
I Bom'ba'
i1ntegrantesi de' entidades Deve ser revelada 'nq pró-
present�t,iv�s, da região xiII).a semana denúnciacon-

.' tregaram ontem ao �eitor tra um vereador de Jaraguá
a UFSC, Lúcio Botelho, do Sul. Segundo as primei-
ossiê sobre terien� em ras informações, trata-se,de

. uaramirim jJara sediar o apropriação indébita, com
I campus da universidade: A documentos que compro-
i �r�a, ,disponibilizada pela variam o delito. Se verda-

: l1l:�felt'ura,,",te� '200 mil' .

'de�ro, a Câmara será obriga-
ros quadrados e fica ná da a abrir processo de cassa-,conflu' ,

.
.

d
enCla entre a Rodovia ção do mandato por quebrao Arroz e a BR-280. do decoro parlamentar.

J.,
.

Capacidade
o presidente da Cana�

rinho, Décio Bogo, garantiu
!111e a empresa está preparada
para atender o crescimento

populacional de Jaraguá do
.

Sul. Disse que a eoneessio�

nárie- tem capacidade, de
. transportar dois milhões de

,

passageiros, e que atuahnente
"

transporta 600 mil.

Aliás
Bogo revelou que há

quatro anos a Canarinho
discute o crescimento da ci

dade, "avaliando as condi

ções' atuais com visão de
futuro". Garantiu ;que até ó

dia 31 de julho a empresa
,

hlstala dos 60 abrigos de
. :

pàssageiros de ônibus,. defi
nidos no contrato, ao custo

de R$ 4 mil cada.

A Alesc �!tz9�',9I\t�*t:,p 1��n}\D-áti9;;.só,?r� r�for�i���@'(�
tendo como temas "O consenso possív�l'?e "CamJnhp§, para o,
aperfeiçoamento institucional do,Bp�sit":: , " ;'\M4'�\, �'ltj@.�
O evento, que reuniu 300 pessoas, entre estudant_es, políticos
e representantes de entidades de classe e sociais, abordou a

Carta' d'e:Porto Alegre, que defende a li�i:a.preordenada,
financiamento público, f�deração dos p'artidos � fidelidade
partidári�.

" ,

".,:' :;'
- '.,Y·· " ,,',' LI I,

.,

ProJovem
A inscrição para o PioJovem (Prógratmi'Nacional deIndú�ão:
d� Jo-&ens) começa ri�'segunda-feira; em 25 capit�is:-Páta:

{
,

, ".'
• " !,}.� -or:

,Part,icipar1 o jovem deve _tq entre 18 ,e �4 anç>s .. te� ÇJ.:l��f�o,�,
4ª s�rie � n�o Iter ç_oInpletado.' <fi -8ª, ,e n�R tj��;.ivJ�fMIQ
empn:�gatíct9. São ofereciçlos cursos profission��izap:t:e,�!,ingl�s,.

, informá��c.a � ativid?d(,':s s.ociais e çQmupit�rias.:4 .' ;i,,�lril, .', "

Informàçõ,es pelo telefone 0800�722-7777.. ou p.(i)',;lsit� dó.

programa;,: �", './' ,�, -("

S'e'I"I'c", ',,','" . •

�

t 'j " �. fI, .

�
•

,

O -Cop()�\Côniítê dê PQl'ítica, Mop.�táiia) se'i�4�enas,
pr9?<in;l�� ��gunda, e

..t�.Fça:fei�as par;deddtr sobre a ta�:� b,á$�c�
dejw.:os"A,�s�imíl-t!VR- do.'l1l$!rcado é q,u�' a Sél,lic Syjq_ J;ed,u?:ja,
,em 0,50 pontop�rçentual, passando de 12,5%.parq �2 ao ame.;

Diz que o corte tornou-se necessáno para ajustar a tax-a real
de juros às atuais cohdições da economia;'melhores dO' ,qu�
em abril no tocante às perspectivas de inflação.

'

_______I_, �--_\--------------------------��---------- _E� �R�·· �� __

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ENTREVISTA"" ,\ (
�. , t '1� .Óí. '.,::1 � ,

"

I. ,J .. f �. : .;;
I .

,

41 F!�.bt�'SE·��A, 02/03 de junho de 2007

�;�':,t "1: '1/, ',�
" �'.'

l�, �..�:� '�,

f.AA'�cisco ALVES: PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ILHA DA FIGUEIRA
;: ,"��t.��I: ".i�.': " I.

'
. �':" .,

,. , .

.J, ':t;, '\;', i" ,".,- .i OJ') .�
't I

"'.'

;

;t:!�;;�,:,!, ,"F.•alta uma agenda prop·ositiva de ações"\.t
...�i1,\� �:J,.,\ ",' Ó: '.

,

'

•• ,1 I, I' I ,1 ,.,,; \

��Jr��: 'AI�>J,: "�r .
'

I

'" • #

r �'1' .r. �', li,;!'? I-'rl'
•

I' ,
,

�� r:'iis����o � faze�'ela associação de moradores um

�id{:é�i���',á),êomutiidade da Ilha da Figueira e a

Et�têi.t�f,�/d-,à�tnliiisthidor de Empresas Francisco

��t��;����í,d,�Jou�s� i,à' r�ei�iç�o q� .en�ida�e. Tem
na,... �:9�.!J!pgua fis principais reivindicações e as

ne¢��s '. (les;;�strJÚlrais do maior bairro de Jaraguá
';1'-

. S' iii. ;,/, j\' ...•. : : ,,�. .

'
.

wO,
.

\11�. '., 1� te,�? ri, .

t,
4

�

I

:�{ ,:R.�i
.

'

...a�falt:f�� Um canal direto e permanente
CQÍn"���.�J*ii;li$ttàÇãp �unicipal, "para que as

â§so4i��8ti��de ri16iadq�es 'possam criar uma agenda
cO'ilivnt�r1Jfa: ,�,� comunidades", e de uma pauta

pro���,����� <á�Çe$;,Talpbém cobra do governomellor

Í?,�tt��!l1i��ã,9, das ·_ehddades na elaboração do

orç���i.:):tâ'lt'dã cidade, "para evitar as constantes

r���t('?1:íl�' �í-gãoSp�blicos para reivindicar O que
,I' ,"o' ';At ,':.'j�,,;' "(.' .. " ,

Q.Q� e��t, '. eltQ. .,', 'I, _ ..,

:�'i" �>ri:" k, �,ã 4iretdrlá desde 2004, Alves estabeleceu
êbth�{ 8Jãd�'of<)haJeciinento d� entidade. Evita

fijI.'�.f. :�.�.de.: ( .. fh.�l: �bs�t�.::�l.·.�,.,:ç�rididáttfra a vereador'no
',.. .�. -

"'''''_' _�'o1 'i''f�'' 'I!" � ',- li," ' ..
_

'�-' ,(: � '.

tsÍ;��ó:,W\(){áJêgc1hda.4tie a associação é apartidária.
'\" �t.�ã:'.f�f�f;: ,�'� á����iação' ., metas, projetos e

t�i{r,ib,ai�á,çBe:$.\:/�ÀI¥es concedeu a seguinte
�htfl�isbe\;J "h '":,1;,,,",

-

,

.

;' ;'i;�m;�":�,\::�t,;
.

·

'" C6i:t.�i�'lto:P6vb·� .QUâl .'

.

o ld��#!i��t�.:.��S9d�çãt)::d�
. morªaot�s?�'t ' l!" lr ' ,1'

'.) "/��i; ;"l· �i�> (j "',::� �

.

,� F:Çah ''Q.\Álves'-A
triàl��f:, '. 1 .tii: "Ea'haf qit�to ..

.

h._,"··'·:!�:'i,{,,����\'i' .'.j- '; t
..(.( I.� �:: ","

e pejt�t�j1.���ê. éotp a �.tefe}
tut�:�,�i'à.qUé:PQssaIrids, não
ap�ri�$"J�g·�), :;friià�' t(')d�� ;�s

, »; , •••• ". fl. �f". .,'!,

asSqcr�·4�b,&·., q� ;rrlbrad'ót�,s\
estàff�t�:i�k:Jrria ag'�hdà'
i:; ·'r:;-:.f ::;�i;�; .);',/ :..... ':�..•• � '-;: t
comuit1:tl1a:r� trát;atmes as !
\ ,.

- ,'f ".' "_�'t:"-� I'" .;.1; ,�.' �'. '� i�" "1
.,

q4e:$tões�rHadv�s às,,¢0mU� , .
.".

.

,- ,',,,_. ¥' ,"_"'1-. i)�,:f.,;:\��,i: _._" .•
;
.. , .1.,

nid'f\dê�r::��;� ,�Sas.aêbrítê�· ,ap-:'enas, três vezes. associação?.

c€rl{ �il;,·;at.� .�,j'i' �i�ã�t�;m .

A ·falta de urna agenda Alves � Na primeira bairro e ouvindo os mora'do�
)�iihl('1K���'í:f��Fa�iJpq�i� : ·p�o,pGsitiva faz com que segunda-feira do mês temos res para detectar os preble-
�iyã ,�e,���e:�,;�<,'}�; ti:,;'n';; sej;;tmos ',obrigados a pro� a reunião da diretoria com mas e apontar possíveis

��;.;��:'?���6¢�a���� d�;W�(�� .' cqrat o'l?refeito ou o secre� osmoradores, quando discu� soluções.
g��.es""�U:�f�trlpál;�.idp�t.,9as

.

tádo para apresentar nossas timos as questões pertinen�
�trÇ,isÕ.ç,s:'d·� :gd<r�.t'r�$'::el.da l. reiyirid�c·ações. tes ao bairro e as Íeivindi�

:�t�hGt,aç1id·'4�'�tç:á'rh:eh'tq-:el;i .:.. ' ".'
.

cações do momento. Mas
• '}' ll';':' r\'· ,"

�'.
f .

.1; �/t'
."'

'''i;
", '.11\ '> ;.,.

I •

£.!dá�,�! :,1,:,(:'[ '.\, :( ,: .� CP", Os encontros fo' também fazemos reuniões

�};t
" .>'.1 1 i :;"" .. '. taih positivos? extraordinárias, como a dia

\?t\'" """"S,�;'�8rii�{�.'a;- Alves.�Sim,porquecon� 10 de maio, que teve a

#�!a� :1ík/,!\��,���:)cf�ç&o:,C.9�. : seguÍm'os ver atendidas participação do diretor do

�}.P,iereiftU-ª? ';" (,' .

,
...'

.. qlgdrruli;,reivindicações. Em Samae, Luiz Fernando.
t��;��i�'��i:i,'��,'Eú(ltal��ri�e mai� de'2005, apresentamos Marcolla, para tratamos dos

���ti\:ud��ãi\Te'mo�: ida� ao gov€rno nossa p�oposta problemas causados pela
�;Õ�fJpJ���ih�'s: é6� cért:os '.

de tr�b�lharmos em parce- estação de tratamento de

:siaitêt'áHil)s;,.o,'qúe adb<i i'ia.·A id�ia e�a aproveitar o esgoto no bairro. Aprovei�
((�€ifit�liat{'�; '�te�tiitnêtltQ' irtíFib"ÔO mandato para ,tamos para pedir a canaliza�

��,'\�tg.J�{-câso�, M�� \rlão' di�cutir I,lIna nova f�rma de ção de alguns pontos de

A9n��#i{�b� fai.at cbm o adtn:ipistração pública com 'esgoto a céu aberto que ain�

�r�£�\����11��{�orqJe;��j� a participação popular. da existem.

'!-tm�,��,s�qafmUlto oç\up?;da. I "Por outro lado, a nossa Além das reuniões, a

:�0$,"�1�W9�:'·�n,9.�; J10�, ·te�� pri�cipal rei�indicação, a diretoria da associação está

'himél.<tdM'ele'dficfaltnente payÚ:n,entação da Rua Car� todos os dias pe'rcorrendo o

f" "".,:u�J·t:;{h·�<�r�� ",

'

.. '�(:\ ."'�.,:' '"

OCORREIODO.

redacao@ocorreiodopovo.com.br .

QUEM 'É:,CESAR JUNKES/OCP

los Oethsler, foi atendida . poder para atender.
Assumi a presidência

"

com O;CQJllpro�i;sé,'({t;;lUl6.ii �> ...

p�eIos nossos 'dir�it�'� para
. '

que a comunidade tenha um

representante de -fato nos

poderes públicos,

'CP � E as lombadas','
eletrônicas?

Alves � Foram resultadosLi

s

C

£,

el

de mobilização dos mora

dores e, em especial, de um'
abaixo-assinado nas escolas.

CP, E os vereadores?Foram instaladas em frente às

esd�lasLilia Ayroso Oechsler
,e Waldemar Schmitz.

Alves � Infelizmente a

Câmara ignora anossa asso

ciação. Os vereadores não

nos atende, sequer nos pro
curam para saber se precisa
mos de alguma coisa: O
único que de vez em quan�
do dá uma atenção é o Ro�
naldo Raulino, que é

morador do bairro.

5

tt.

lação de um 'posto bane' i

além de obras e manure
CP , Como funciona a

da infra-estrutura e
.,

regularização 'do Lol !

.

menta Divinópolis.
,

.

O aluguel do posto (

cial é pago com recursO!

comunidade.É por isso que defendemos
a participação das associações
na elaboração do orçamento
da cidade. Se tivermos uma

CP.' O que o levou a

participar da associação de
moradores?

Alves � A Ilha da
CP , O senhor I

candidato a vereador!
Alve's :_ A associaçí (

apartidária e não trao
em cima de objetivos
ticos. Adiretoria está i J

nos interesses do bairri ,

não pessoal ou, de grup� ,

Não quero falar sobre
para não parecer que e,

usando a associação,
porque, uma candidal J

. I·,
, J

não depende apena,
vontade do candidatO, r

do partido e� está filla �
, t
da comunidade onde \ -

Figueira é o maior bairro do

município, cofn quase 14
mn habitante, 166 pontos
comerciais, 55 de serviços,
52 indústrias, quatro escolas
e problemas proporcionais
ao tamanho dele. Como

agenda comum, não men

digaríamos para ter o que é

nosso de direito .

..

CP , Hoje, quais são as

reivindicações?
Alves - Áreas de lazer,

que está ná pauta desde

2004; a construção da ca�

pela mortuária, pedida há
mais de dois anos; a cessão

de um terreno. para a cons�

trução do prédio para abrigar
o posto policial e à insta�

morador do bairro convivo

com esses problemas desde

sempre. Decidi entrar para
a associação apostando no

meio mais rápido e direto de
levar as reivindicações a

quem tein a obrigação e o

',-, ' .

I
'�'1 � .',
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da equipe organizadora é de
receber cerca de .4,5 mil
bailarinos e outras 200 mil

pessoas para compor as

platéias desta edição. O
Festival de Dança de Joinville
está marcado para acontecer
entre os dias 18 e 28 de julho.
As mostras ocorrem em

espaços espalhados pela
cidade e a noite de abertura
tem como paleo o Centreven
tos Cau Hansen. Neste dia
ele recebe companhias
destacadas no universo da

dança, sendo uma delas a de
Mikhail Baryshnikov.

Os ingressos equivalentes
a todo o festival começam a

ser vendidos em 25 de junho
pela internet somente para

participantes. Em 2 e 27 de

julho os interessados podem.
adquirir as entradas às 16h e.

19h respectivamente no site

www.festivaldedanca.com.br.

J á as bilheterias do Cen
treventos abrem das 12h às

2lh entre 2 e 28 de julho. "Siamês" trata do esforço de gêmeas ao movimentarem duas cabeças no mesmo corpo

,�IY'ªJW,Ele•.��omenageia compositor..

Tom Jobim
o ' t �

bailarinas ensaiam todas as

semanas .. "Só o talento não

basta, precisa se esforçar",
afirma ele.

Exemplo disso pôde ser

visto pela comissão que
classífícou o duo para as

apresentações do próximo
mês. Por enquanto, a data na
qual Eloá e Maria sobem ao

paleo do mais renomado
festival de dança do País não

foi anunciada, mas tende a ser

no início da segunda semana

de programação:
Quanto à possível premia

ção, o professor explica que
"é como umjogo de futebol",
ou seja.. além de não saber

qual o placar antes do final,
sempre existem supostos
favoritos a serem vencidos.

Mas, caso o troféu fique com

outra dupla no término do
evento a lembrança mais

importante é a participação.
"Quem entra já é campeão",
comenta Oliveira.

O F�STIVAL - A previsão

EDSON PELE�CE

Peças daMalwee aqradaram público

populares". A coleção segue
exatamente a idéia de Tom

Jobim ao compor a canção em
1972 em Poço Fundo, sítio da
família no interior do Rio de
Janeiro, como algo que parece
ser simples, mas na yerdade é

povoado por uma riqueza de
detalhes. A primeira coleção
Arte Livre foi lançada no

verão de 2006 e teve como

.

tema "as delícias dos jardins

festação artística junto a

outros 25 representantes de

companhias brasileiras.
O tema da reunião, que

preconiza este intercâmbiolde
informações, é "Territórios de
expansão: o teatro na esc�la,
na saúde, nas comunidades,

. I

nas empresas". Para intensi-

ficar esta troca, foram progra
madas sessões demesa-redon-

e das coisas" da artista cata

rinense Lygia Helena Rous

senq Neves.
TEXFAIR - A Texfair en

cerrou ontem com aproxi
madamente 33 mil visitantes
nos quatro dias do evento,
sendo que no terceiro dia
foram 10.519 mil pessoas.
Representantes da Austrália,
Rússia, Holanda e México
estiveram pela primeira vez.

O evento aconteceu no

Parque Vila Germânica no

centro da cidade, que conta
com uma área total de 39 mil
metros quadrados com lojas,
restaurantes, choperias, casa
de lanches e café colonial,
museu, serviços e outras

atrações turísticas. No
mesmo local é realizada' a
mais tradicional festa do

chope de Santa Catarina, a
Oktoberfest. (OA)

Teatro jaraguaense é representado em MG

da, apresentações de espetá;
culos e palestras.

O encontro começou na

terça-feira, 29, e termina

hoje. A iniciativa é do

Grupontapé, companhia
fundada há 13 anos. O curso
de teatro oferecido ao longo
desses dias é coordenado pela
UFU (Universidade Federal
de Uberlândia). (KE)

.PARA VER: JOINVILLE RECEBE BAILARINOS DO MUNDO TODO ENTRE 18 E 28 DE JULHO

Festival de Dança selecioná meninas jaraguaenses

Fatej anuncia ÇP.��!flY�PRde novo campUs
JARAGUÁ DO SUL

- "

zação da orla do Rio Itapocu
em parceria 'com .a Fujama

,

(Fundação Jaraguaerise do
Meio Ambiente), ':'t'bm a

plantação de' 600 m:ú:âas de
árvores nativas da régião,

CURSOS .,A Fate] oferece
graduação de Tecnologia em

Gestão de Recursos Htitnanos,
Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Comércio Ex-

.

terior, Tecnologia �m Gestão
de Processos Industriais,
Tecnologia em Marketing e

Gestão Financeira. A insti

tuição também tem CiiFSOS de

pós-graduação.ernGestão.Em�
presarial e de Negócios,
Finanças Empresariais e

Marketing EI�presanal!· (DZ)

Coreografia de

professor radicado
na cidade consegue.
entrar na competição

KELLY ERDMANN
< JARAGUÁ DO SUL

. Duas bailarinas de Jaràguá
do Sul foram escaladas para

participar da 25ª edição do

Festival de Dança de Join
ville. O resultado da seletiva

divulgado nesta semana

confirmou a presença de Eloá

Beber, 15 anos, e Maria, Isabel
Debatin, 14, na mostra

. competitiva da categoria
. contemporânea.

A coreografia do professor
...

Wald Oliveira trabalha os

movimentos representativos
de gêmeas siameses em busca

do entendimento entre corpo
e mentes. O trabalho nasceu

na metade do ano passado e,

desde então, coreógrafo e

BLUMENAU

A empresa jaraguaense
Malwee Malhas, homena
geou o compositor TomJobim
através de sua coleção
denominada "Águas de Mar-
ço", que é uma das maiores

obras do artista e teve respaldo
positivo com toda imprensa
nacional que participava da
Texf�ir. Amistura entremoda
e arte foi o carro chefe da
empresa para a campanha
2007 da Malwee.

De acordo com a assessora

de imprensa Angela Valiera,
existe projeto já implantado
entre a empresa e artistas

brasileiros convidados a

participarem da Arte Livre
Malwee que "é uma forma de
usar a roupa como veículo de

t

divulgação da cultura brasi
leira e homenagear artistas

JARAGUÁ DO SUL

o Gats (Grupo Artístico
Teatràl Scaravelho) integra o
1ºEncontro de Artes Cênicas
do Cerrado, realizado duran
te esta semana na cidade de

�berlândia, Minas Gerais. OIretor da trupe, Leone Silva,
participa da discussão acerca

10 cenário atual dessa mani ..

micos e valorizar o meio

ambiente. "O novo campus
foi pensado junto com a

comunidade, levando em

conta as necessidades do

profissional que trabalhada e

estuda", diz o coordenador de
relações instii:uci��ais da

Fatej, Randal Gomes.
Entre as áreas planejadas

estão livraria; restaurante,
banco, lojas, centro de cópias,
complexo poli-esportivo e

Clubinho Fatej (para os filhos
dos alunos). Também estão

previstos quiosques, onde os

estudantes terão maior

contato com a natureza. A

A partir de setembro, a Fate]
(Faculdade de Tecnolo-gia d�
[araguá) vai construir novo
campus de 7.500 metros qua

drados, próximo à atual sede,
na Vila Lalau. O espaço - a

ser instalado em terreno de 14
mil metros quadrados - terá

sessenta salas de aula e seis

laboratórios, divididos em três

pavimentos.
O campus foí idealizado

em 2005 e deve ser finalizado
em agosto de 2008. O projeto
foi desenvolvido pela Casa D
e Construtora Hexagonal,
com o objetivo de oferecer
mais bem-estar aos acadê-

.

instituição também vai

realizar projeto de revitali-
I

No dia dos namorados
presenteie com produtos

daVang.
560 artigos� fios e

!ãs, fitness em
wppiex, mal6$ e

$ungQsparQ
hidroglnástlca e
natQÇ® em XtrQ Wei
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Prefeito mirim
DIVULGAÇÃO
•• <#fAi'.'vn..

educscêo in
por meio da im

públíC8sd,
universalizaçàc
possibilitando II

,
,

Na quarta-feira, 30, cerca de 300 crianças estiveram

reunidas no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, para as

eleições de prefeito e vice-prefeito mirim. O novo prefeito
nomeado foi Denner Velho Filho (esq.), da Escola Marcos
Emílio Verbinnen, que se elegeu com 148,4 pontos. Camila
Ferrari (dir.) foi eleita vice-prefeita. O segundo lugar ficou
para a Escola Alberto Bauer, com 146,6 pontos e o terceiro,
ficou empatado entre as Escolas Santo Estevão e Waldemar

Schmitz, com 135,5 pontos. O objetivo deste projeto é

despertar o interesse e a cidadania no meio estudantil.

:; � .,� ;;;..,',1 �1e-;'- '" "'���}o... j-,�," �'. "ir �- fi .:;� � '-t' ��r

MARISTAI';RÊi[I�JfFINÀ,�f.DA OlíCHAMP

Acontece hoje no Colégio Marista São Luís as finais· das
modalidades de vôlei e handebol da XXIV OLiCHAMP.
Além destas finais acontecem também jogos de basquete
e futsal (chave única) que definirão os campeões e os jogos
de futebol suíço dos ex-alunos.
A OLiCHAMP é um evento anual que faz parte das

comemorações do Mês de São Marcelino Champagnat,
fundador da Congregação Marista.

·

Neste ano envolveu 630 alunos da' Educação Infantil ao

Ensino Médio. Para a Educação Infantil e Ensino Fundamental

·

I foram desenvolvidas atividades recreativas, vôlei gigante,
.

passeios,' jogos de queimada e brincadeiras com jogos
·

gigantes, enquanto que os alunos do Ensino Fundamental "
e Médio participaram de competições nas modalidades de

Basquete, vôlei, futsal, futebol suíço, tênis de mesa, xadrez
e atletismo.

Ontem, sexta-feira no final da manhã, foi feita a entrega
das medalhas para Educação Infantil e Fundamental I pela
participação nos jogos, momento muito aguardado pelas
crianças.

.:::::. C O L É G I O

.1}][\Ç. �ARIS�A
�ó� SAO LUI S

. '�(----------------------------------------�
A empresa G E J Com e Representações Alimentícios Uda,
inscrita no CNPJ na. 81.633.760/0001-38 e inscrição estadual na.
253.280.729, extraviou as Notas Fiscais ref. Ás AIDF na.
515000191 série D-01 de na. 001 á 250, AIDF na. 51608421 série
D-01 de na. 251 á 500, AIDF 51500183 modelo 1 série 01 de na.
001 á 125, AIDF 51611929 modelo 1 série 01 de nO.126 á 250 e

AIDF na. 51501074 modelo 1 série 02 de na 001 á 125 e todos
seus livros fiscais.

,�

correlo.cormgcconeocopovo.com.br

Ação
Hoje temmais uma edição

do programaComunidade em
Ação, da Prefeitura de
Guaramirim. O evento acon

tece na Escola Germano

Laffin, no Bairro Ilha da

Figueira. O início está mar

cado para as 8h30 e o

encerramento é às 12h30. A

ação contempla todos os

serviços da prefeitura, além de
atividades de lazer e recre

ação.

Festa
A tradicional festa junina

da Escola Anna Tõwe Nagel
está marcada pará o dia 16 de

junho. O evento inicia às 14
horas com bingo e a partir das
17 horas acontecem as

apresentações artísticas. O
Festival da Canção Sertaneja
estámarcado para as 20 horas
e o baile com o conjunto Som
da América inicia às 22 horas.

Baile

Semana de' Meio Ambiente
Para comemorar o Dia

Mundial doMeio Ambiente,
5 de junho, a Comfloresta

realiza, entre os dias 4 e 6 de

junho, a Semana de Meio
Ambiente nos municípios de
Campo Alegre, São' João do

Itaperiú e Tijucas do Sul. A
iniciativa tem como objetivo
promover a conscientização

ambiental entre estudantes,
trabalhadores e autoridades
locais. A programação do
evento conta com tarefas
ambientais e teatro para
alunos da rede de ensino

municipal, além de palestras
para toda a comunidade.

Informações pelo telefone
(21) 2111-2656.

Kolonistenfest
PIERO RAGAZZI/OCP

Acontece hoje o lançamento da 23ªKolonistenfest.O evento

é na Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança, em Jaraguá
do Sul. Na oportunidade, acontece também o baile dê rei e a

escolha da rainha da festa. A concentração dos sócios está

marcada para: as 13 horas e a saída, em busca da majestade
de tiro, Ireno Tôwe, acontece às 14 horas. Às 21h30 será o

lançamento e esc�rhada rai�ha da 23ª Kolonistenfest. A festa
será animada pela Banda Estrela de Ouro e terá seu início às

� .
�

22h30.'Ingress0s antecipados custam R$ 8. Vale lembrar que
os aniversariantes do .�ês de junho �ão pagam-entrada.

, l'o.forffiações�peJ.os"tielefoneS33 76-0146 e 3376-1152.
I·

.•�
"

I
'

' ,"i
I

Educação
Cerca de 50 profissionais da

área de educação de nove

municípios participaram do " 1Q

Encontro Intermunicipal de
Educação Infantil", que
aconteceu na secretaria de

Educação de Corupá, manhã
de ontem. O objetivo foi trocar
experiências sobre os rumos da
educação infantil no Estado.

O evento foi promovido
pelas secretarias de educação
dosmunicípios participantes e

contou com a participação da

palestrante Maria Helena

Cordeiro, professora do
mestrado em Educação da
Univali.

• LOTERIAS

• QUINA

concurso: 1757
02 oi 14 - 47 - 53 � 78

• LOTOFÁCIL

concurso: 224
04 - 06 - 08 - 09 - 10
11-12-13-15-18
19-20-21-'23-24

O CORREIO DO POVO

Auxilio
Na quarta-feira, 30, por
volta das 9 horas, a Polícia
Militar esteve na Rua
Marechal Castelo Branco
Centro de Schroeder, par�
deter um homem com

mandato de prisão que
estaria dentro da Biblioteca I

Pública da cidade, Ao
abordar 'o suspeito foi
constatado que o mesmo
estava com' mandado de
prisão ein aberto por ter
cometido estupro na

cidade de Guaramirim.

Furto
Aconteceu um furto de
veículo no estacionamento
da Weg II na quarta�feira,
30. A mota Honda XR 250
tornado placa MCP-8437
de Pinhalzinho (SC), ano e

modelo 2003 de cor azul,
foi furtada enquanto a

vítima estava em horário
de trabalho. Até o

momento a moto não foi
localizada.

Furto 2
Na quarta-feira, aconteceu
mais um furto de moto em

Jaraguá do Sul. Desta vez,'
foi na Rua Marechal
Deodoro da Fonseca,
Centro da cidade. Segundo
relatas;

�

a vítiüiã .' }';, 01
estacionou a motocicleta '

Honda CG 125 Fan, de
placa MGH-0691 de
Corupá, em, frente ao

Centro de Imagens, às 16
horas, e quando retornou,
por volta das 17h30, a

.

moto não' estava mais no

local. Até o momento o

veículo não toi localizaoa

ita, 30, aC<1t1teceu fi: 12ª'sêssão doCírculo
.

de Leitura de [araguá do Sul. Esta edição' foi
especialmente dedícadaã poesia. Everton Freitag, Gil

9�lomon�.�\lizZatel1ieratrl os con�.�dados de honra e

ralarám sol!lr�leituras Pltl%tliletas, obras e tratamentos

de linguagem. Foram Hdos poemas deMário Quintana,
Athur Rimbaud,WaltWhitman, AllenGinsberg, Paulo
Leminski e. Cruz e Souza. O Círculo de Leitura é uma

"t:'ealizaçãQ' �a Design Êi�itora, Livrarias Grafipel e
.

Editora daApeijas (Associação dos Poetas e Escritores

Independentes de Jaraguá do Sul), com apoio da
Editora da"UFSC.

Hoje acontece o baile com
a Banda Safira na Sociedade
Amizade. O evento é uma

promoção da: 5ª e 7ª fase do
curso de Comércio Exterior da.

Unerj. 'o baile inicia às 23

horas e os ingressos podem ser

adquiridos ao custo de R$ �.,

�,,;; OBITUÁRIO

Faleceu ás 01 :OOh do dia
01/06, o senhor Emidio

'Mengar�a coni idade de
84 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitêrio
Municipal do Centro.

.INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

PARALELO

1,850 2,000

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,903 1,905

1,96 2,06

TURISMO

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS
" BOVESPA 53.422

" DOW JONES (N.York) 13,668

" MERVAL (B. Aires) 2,249

" NIKKEI (Tokio) 17,958

Qij'llii41iii 'n411:'_
0,7048% R$ 797,3�
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Em Criciúma
Os times de base não foram
bem em Criciúma. O time

juvenil ficou no 1 x1 com o

Próspera, com gol de
Medina. Já os juniores
perderam mais uma, desta
vez por 1xO. O próximo
desafio dos Molequinhos
será na próxima quinta-feira,
7, contra o Joinville, no
Estádio João Marcatto. Será

que dá para se recuperar?

ENCONTRO: ,�IRETORIA DEVE DECIDIR NA PRÓXIMA SEMANA O NOME DO NOVO PRESIDENTE DO TRICOLOR • LINHA oE FUNOO por JUll1ll31 PIVCl!!O

Jair Pedri se dispôs a assumir o clube, mas espera decisão e o consenso dos outros diretores para pegar a presidência

Jair Pedri é o novo cotado para
assumir a presidência do Juve
I

o atuaL presíoente . ,.'
: ' ,.,

lia Tirani fJis;se <QU6íõ;""
as êtafitas devefíl1lís8'tJd
I'

.

fechadas em: breve
.,

:' '.!
"

�

diretoria tricolor é o vice

presidente de patrimônio, Jair
Pedri. N intenção 'db atual

presidente, Lia Tironi, é zerar
as dívidas para poder
entregar o comando tanto do

Moleque Travesso como da
Adevi (Associação Despor
tiva do Vale do Itapocu).

"Os dois trabalhamjuntos.
Quem assumir um, assume o

outro também", disse Tironi,
falando sobre o [uventus e a

Adevi. Pedri, que também é

secretário de habitação de

Jaraguá do Sul, se dispôs a

assumir o time. "Eu quero
colaborar com o clube. Se for

� !

JULiMAR PIVATTO
JARAGUÁ.DO SUL

, Reunião na próxima
semana deve decidir o nome
donqv9'1?��s,�d�nte,do [uven
tus. ;í'��ói� ;d?� de�istênci0-�
do cÍTheE�i�e:·fuàrkeüng; Müâ
GQnç�ly�s." e. do .presidente
do conselk6:Jurgen Joesting,
o novo cotado para assum'ir a

I,. "

.

,
BRASILEIRÃO SÉRIE A- 4a RODADA

,
, Hoje �t8b1 O Amanhã -16h . Amanhã - 18h1 O

i Figueirénse X Goiás Pãimeiras x Cruzeiro Vasco x Fluminense
; Atlético-MG x Atlético-PR Sport x Flamengo Paraná x São Paulo

Botafogo x Grêmio' Santos x Corinthians Segunda-feira - 2'üh30
Juventude x América-RN Internacional x Náutico

.

Col: 'nine PG J V E O GP Ge SG

Paraná 9 3 3 O O 9 4 5

I n.,t� i�",$
.

7 3 2 1 O 4 O. 4
'," ;.tlm elras 7 3 2 1 O 6 3 3

.;I" .

Vasco �7 3 2 O 6 3 3
5° Botalogo 7 3 2 O 7 5 2

(
6°

'

Atlético:PR 6 3 2 O 8 5 3

�
7° Gr'êmio 6 3 2 O 3 3 O

t- 8° FIII!"inense ,
4 3 5 4� go São Paulo 4 3 1 2 1

.

1
10° Flam engo 4 3 'j 7 7 O
11 ° N àutíc e 4 3 4 4 O
12° Atlético-M G 4 3 1 3 3 O

l'I 130. ',S,llo'r,t ,

. 3 3 O 2 5 5 O�." . ,

';'��1'4 a- .

A'm é r ic a - R N 3 3 O 2 3 4 -1
15° Goiás 3 3 O 2 4 6 -2
16° . Figueirense 3 3 O

'

2 5 8 -3
17° Santo s 3 3 1 O 2 4 7 -3

1 3 O 1 2 5 9 -4

O 3 O O 3 2 6, -4
. O 3 O O 3 3 8 -5

'-';" !,.,." ; ",.('

"f)

declinou, disse que não tem

tempo. para assumi� 'Occargo,
"Tenho meus comptbmlssos
profissionais e não posso neste

momento. Mas se o novo

presidente quiser, estou a

disposição para ajudar no que
for preciso".

FINANÇAS - Tironí espera:
o último r�passe da prefeitura
para zerar as finanças do clu
be no Estadual da Divisão

consenso de todos, não vejo
problema", comentou .. "Mas'
tem outros membros desta
diretoria que tem as mesmas

ou até mais condições de
assumirem e dedicarem mais

tempo ao Juventus", emen
dou, se referindo ao cargo

que ocupa na Prefeitura.
Para ele, o novo presid

ente precisa ter o apoio dos
outros diretores. "Ninguém
quer se sentir sozinho. A Principal. "Pagamos todos os

partir do momento que mais . jogador�s) mas adiantamos o

pessoas se dispuserem a dinheiropara fazer isso. Então
ajudar, fica mais fácil", estamos esperando es'ta verba
afirmou. MoaGonçalves, �m para deixar.tudopronto para

dos que já foram cotados e' o próximo presidente assumir".

Brasil vence e .

"

técnico reclama
de acerncdação
CUIABÁ

NÚMERO

CopaWizard
Neste domingo, a partir das 8h na Arena Jaraguá, acontece a

Copa Wizard de Futsal para escolinhas da modalidade.

Organizado pelo CT Falcão 12, contará com a presença, além
dos anfitriões a escolinha do Ferretti Futsal (Joinville), do Instituto
Educacional Jangada, da Arweg, do Estrela, do Éder Futsal e da
FME de Corupá. A competição segue até às 17h3a e a premiação
deve ser feita pelos atletas da Malwee, que treinarão às 18h.
Além de integrar os centros de treinamento da região, também é
uma forma de iniciar as crianças em atividades competitivas.

Aberto de Vôlei
Começou ontem o

Campeonato Aberto de
Voleibol. Hoje a competição
segue, com cinco jogos de
manhã no Ginásio Arthur
Muller e a partir das 13h30,
as partidas passam para o

Ginásio do Sesi, bem como

no domingo, quando a final
está prevista para
acontecer às 17h30, com a

premiação em seguida.

Bocha
Ontem, na' Arsepum,
aconteceu a premiação da
1 a Etapa do Campeonato
Municipal de Bocha Sul
Americana, Os jogos
foram disputados na

categoria trios. Na Série A
o título ficou com o João

Pessoa, seguido de
Kuchenbecker/Leier e

Baependi/D' Jack/Sipaca.
Na B o título foi da

Refrigeração Frigomaq.

Copa Sesi
Hole.tem decisão na Copa
Sesi. A partir das 9h tem a

decisão do futset livre, entre
Karlache Malhas e

Menegotti, que brigam pelo
terceiro lugar. Na seqüência,
tem Néki e Malwee
disputando o título da

competição. No futsal
master e no futebol de
campo título foi para a WEG
e no futebol de campo
também

Diego salvá derrota'
brasileira em Londres
LONDRES

Um gol do reserva Diego já
nos acréscimos salvou o Brasil
da derrota contra a Inglaterra,
no primeiro jogo entre seleções
no novo e reformado estádio de

Wembley. A partida terminou

como placar de lxl. Desta.for
ma, oBrasilmantém tabu de 17
anos sem derrotas para a

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA

DOCUMENTO
VENCIMENTO VALOR

-

'l
,
I
I
,

I
I
!

Inglaterra.A última vitória dos i
I

ingleses sobre a seleção foinum]
amistoso disputado em 1990, no!
"velho" Wembley, por lxO.

Depois disso, foram seis jogos,
fora o desta sexta, com três

vitórias brasileiras e três em- i
pates. No empate com os ingle-]
ses, a seleçãovolto� a apresentar:
altos e baixos, com momentosi
isolados de Ronaldinho e

Kaká.!

CREDOR
SACADOR

Pelo presente EDITAL DE INTIMACAO DE FALENCIA, faca saber ao

responsavel pelos Titulas abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste

Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se nao forem agos.
Ao intimado e facultado 'pagar, ou postular judicialmente a sustacao de.

protesto ao apresentar declaracao de resposta por escrito .

SCHROEDER COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 82.707.910/0001-73 HSBC BANK BRASIL S/A
N 463 A VISTA 42.683,24 O MESMO

Na forma do Art. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei
nr. 7.661/45 - Art. 10, e Provimento 16/93 da CGJSC .

Jaragua do sul, 30 de Maio de 2007

\ '

\

O técnico Bernardinho
reclamou da acomodação do

. time brasileiro que permitiu à

Finlândia vencer o terceiro set
o prolongar a partida. O jogo,
terminou com o placar de. 3 a

1, emCuiabá, ontem, pela Liga
Mundial. "O time erroumuito
no primeiro set. Depois, jogou
num, bom nível metade do
primeiro set e durante todo Q

segundo. No terceiro set, nós

relaxamos", disseBemardinho -.

O capitãoRodrigão corroborou
as declarações de Bernar
dinho. "No terceiro set, dei
xamos cair o ritmo. Era um jogo
que estava nas mãos".

DEVEDOR
ESPECIE
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BLUMENAU
3144-3(44

ITAJAí
3341-334/

}OINVILLE
3'/45-3145

}ARAGuA DO'SUL
3274-0000

RENAULT ISEU .REVISÃ? PREÇO FECHADO "PEÇAS ORIGINAIS "PACOTE DE SERVIÇOS E DE PEÇAS INSTALADAS

[' 7àdo ··AfES50RIOS EXCLUSIVOS ·RENAULTAs515TANCE 24H ·RELACIONAMENTO RENAULT ' Financeira RENAULT ltI.n@.]i(.lijâ�MI)'i VOC� SONHA, A GENTE REALIZA. ]

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

(1) Preço a vista do ClioAuthentfque {o av 2P 07108. Frete incluso. Pintura sólida, Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais, Estoque 5 unidades. (2) Preço a vista do Scénic Kids Série Umitada 1,6

16V 07/07. Com ar-condicionado, DVD Playere pacote com títulos infantis Grátis, Frete incluso, Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais opcionais, Estoque 5 unidades. (3) Condição válida para
toda a linha Megane Sedan 07/07, O km, nas seguintes condições: financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do veiculo + saldo financiado em 24 vezes, com taxa cliente prefixado en!

0,79% de juros am. + IOF + R$ 3,40 por lâmina do boleto bancário. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro, Taxa de Abertura de Crédito (:rAC) não inclusa, Financiamento Renault através da Cia, de Crédito,
Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Estoque 5 unidades, (4) Preço a vista do Novo Megane Sedan Expresíon 1.6 16V 07/07. Frete incluso. Pintura sólida. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e demais
opcionais. Estoque 5 unidades, As quantidades de veículos divulgadas referem-se à soma lotai distribuída nas concessionárias Renault Liberté. Alguns ítens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios �Iou
referem-se a versões especificas. Modelos, códigos, valores e especificações de seus produtos estão sujeitos a alterações conforme política de comercialização da Renault e sua rede de concessionárlas. Para mais informações
sobre produtos, serviços, preços e condições comerciais disponiveis, consulte a sua concessionária Renault Ofertas válidas e limitadas aos estoques dlstribuídos nas Concessionárias Liberté. Preserve a vida, Cintos de

segurança em conjunto com air bags podem salvar vidas,
.
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. LEI DA CHINA
GARANTE ÀS CRIANÇAS
DIREITO DE DORMIR

POÇO DE SÃO
LOURENÇO DO OESTE .

É O MAIS PROFUNDO
DA AMÉRICA LATINA

•

Chpgou a �poca de passear a dois. Convide seu

amor e conheça as novidades para o dia dos
namorados. As lojas estão cheias de novidades!

•
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OS PROJETOS DE LEI FORAM DEBATIDOS EM PL.ENÁRIO

Estudantes vivem
um dia de deputado
Alunos de Criciúma,
Jaraguá do Sul,
Planalto Alegre,
Porto Belo e Zortéa

participaram do
Parlamento Jovem

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Os 40 deputados estaduais
eleitos pelo voto popular
emprestaram quinta-feira, 31,
suas cadeiras para os 40
deputados do Parlamento

Jovem. O programa, que com

pletou sua quarta edição, a

cada semestre transforma
estudantes do ensino médio
em deputados por um dia.
Desta vez, a experiência foi
vivida por alunos das escolas
Antônio Milanez Netto, de

Criciúma; Julius Karsten, de
Jaraguá do Sul; Professora
Lourdes Tonin, de Planalto

Alegre; Escola Básica

Tiradentes, de Porto Belo; e

Major Cipriano de Almeida,
de Zortéa.

Cada uma das cinco esco

las realizou processo interno

de eleição para escolher os

oito alunos que participaram
do programa. Cada grupo
constituiu o seu partido polí
tico e apresentou projeto de

Alunos da Escola Julius Karsten que representaram o PJJK

lei para ser d�batido em Ple
nário com os demais colegas
do legislativo juvenil. Os

projetos apresentados no

Parlamento Jovem, se viáveis,
podem inclusive ser aprovei
tados pela Casa.

Os 40 deputados-juvenis/

viveram a experiência de ser

- deputado por um dia e co

nheceram a fundo os traba
lhos do Legislativo catarinen
se. O estudante Francian

Devilla, da Escola Lourdes
Tonin, considerou a expe
riência única. "A bagagem
que vamos levar para casa é

enorme. Isso nunca mais vai

se repetir em nossas vidas",
disse. Para Larissa Karoline
Boita, da Escola Julius Kars

ten, o Parlamento Jovem "aju-

da o adolescente a conviver

mais com a política".
O deputado [oares Ponti

celli, presidente da Escola do

Legislativo, organizadora do

programa, destacou que os

estudantes serão "40 agentes
transformadores de opinião
dentro de suas escolas e

comunidades". Para ele, com
esta iniciativa, a Assembléia
"demonstra seu compromisso
com a transparência, neste
momento difícil para o par
lamento brasileiro por conta

dos equívocos cometidos,
especialmente pelo Congresso
Nacional". "Mas o parla-<'

mento ainda é omaior susten-

táculo da democracia, se ele

sucumbir, a democracia tam

bém não resistirá", finalizou.

Estado tem o poço mais
fundo da América latina
CHAPECÓ

ACassan (CompanhiaCa
tarinense de Águas e Sanea;

mento) acaba de concluir a

perfuração de um poço em

São Lourenço do Oeste com

mais de 1,5 quilômetros de
extensão vertical. É o mais

profundo poço da América
Latina e viabiliza incremento
de 150% na oferta de água
potável nomunicípio. O dire
tor regional Oeste da Casan,
Edir Santo Damo, disse que
a água captada junto ao

AqüíferoGuarani "é de ótima
qualidade para o consumo

humano". O líquido pode ser

ingerido na saída do poço bas
tando apenas fazer o resfria
mento já que a água possui
tempera tura de 55 gra us

\entígrados.
�m São Lourenço, a Casan

tem 4.350 economias, mas

com todo o novo sistema em

total operação a empresa po
derá atender até 10 mil eco
nomias. Além de São Lou

renço, a produção do poço be
neficiará Novo Horizonte

garantindo água tratada para
as próximas seis décadas.

O trabalho de perfuração
está concluído. Falta a im

plantação de equipamentos
como rede elétrica, tubula
ção, cabo elétrico, quadro de
.ornando e bomba submersa
de 300 HPs. A empresa já
investiu R$ 2,7 milhões na

obra que exige mais R$ 1,8
milhão para estar definitíva
mente concluída.

Damo explica que o poço,
além de garantir "água de

excelente qualidade", signi
fica redução de custos na

manutenção do sistema.

Famílias de se
no Pronaf

Diversas instituições no

Estado consolidam uma par
ceria que vai inserir mais 20
mil agricultores familiares
catarinenses no Pronaf

(ProgramaNacional de Forta
lecimento da Agricultura
Familiar) na safra 2007/2008.
A parceria entre o Governo
do Estado, Ministério do
Desenvolvimento Agrário,
Epagri, Organização das

Cooperativas de SC, Banco
do Brasil e federações cata

rinenses envolvidas com

agricultura, visa colocar em

prática o Projeto Incluir. O
Incluir vai aumentar a abran

gência do Pronafno Estado e

também reduzir a exposição
dos agricultores familiares
contra eventos naturais e de

variação de preços por meio

da contratação de crédito de
custeio.

Pelo Estado
Fazendo a sua parte

Conhecem o conto do elefante e o passarinho? É mais ou menos assim: O
elefante vê um passarinho indo e vindo de um rio levando água no bico

para apagar um incêndio na floresta. Vendo a aflição do passarinho, diz o ele.
fante: "Você não vai conseguir apagar o fogo, seu bico é muito pequeno", Em
resposta ao elefante. diz o passarinho: Eu estou fazendo aminha parte., E v.ocê,
o que está fazendo para ajudar?". Essa historinha pode bem servir de exemplo
ao senador Mão Santa (PMDB-PI), que comentou discurso da senadora Ideli
Salvatti (PT), ontem. Ela comemorou na tribuna o crescimento dos investims-,
tos das empresas brasileiras - omaior desde 1999, segundo o IBGE. O senador
questionou. Para ele, Ideli deu a entender que estamos nomelhor dos mundos,
o que não é verdade. Estudo divulgado pela Fiesc nesta sexta-feira aponta que
as indústrias catarinenses planejam investir R$ 1,49 bilhão em 2007. A mesma

pesquisa do IBGE citada pela senadora dá conta de que( de 96 a 2005, se foi
um dos seis estados que mais ganharam em partícípação de pessoal ocupado
na indústria. E que o aumento dos empregos formais no País desde fevereiro
de 2005 deve-se, principalmente, ao aumento das contratações das grandes
indústrias, que cresceu 23% em 2006. A indústria pode não ter a solução para
todos os males, mesmo porque não se pode exigir isso dela. Mas gera empre
go, divisas e distribui riqueza. Está fazendo a sua parte.

Missão

Grupo formado por executivos, consultores de 16 cidades
catarinenses e equipe da Facisc estevena última semana em

missão no Estado de São Paulo. Na programação, além de

benchmarkíng com a Federação das Associações Comerciais
de SP e associações comerciais dê Suzano e Mogi das Cruzes,
visitaram a Bolsa de Valores de São Paulo e a sede da Serasa.
A Facisc é presidida por Luiz Carlos Furtado Neves.

NaTV
Será neste sábado, às 18h30, a aula inau
gural via satélite para todo o Brasil da
Universidade aberta Leonel Brizola
(ULB) para a capacitação política de qua
dros partidários à distância. Projeto que
tem na coordenação o presidente do PDT
em Santa Catarina e secretário-geral do
partido, Manoel Dias.

Degraça
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara aprovou
substitutive ao Projeto de Lei 6362/05,
que toma gratuito o transporte público
metropolitano e intermunicipal em dia de
eleição. Pelo texto, as empresas de trans

porte coletivo estão proibidas de diminuir
a quantidade de veículos e alterar ou re

duzir os trajetos regularmente realizados.

Educação
SantaCatarina tem dois cursos entre osme
Ihores do Brasil.Administraçãoda Udesc e
Jornalismo da Ufsc foram os únicos catari
nenses entre os 45 cursos do País a obter
conceito máximo no Exame Nacional de

Desempenho de Estudantes (Enade) 2006,
divulgado na quinta-feira. Em SC foram
avaliados 42.933 alunos de 317 cursos em

97 instituições de ensino superior.
Gasoduto

Até julho deve estar concluído processo
licítatório para construção da rede de gás
natural em Florianópolis (parte insular),
divulgou presidente daSCGAS,IvanRan
zolin. Acrescentou que as obras de cons

trução e montagem do gasoduto terão
início em agosto, devendo ser conduídas
em meados do próximo ano. O gasoduto
terá 32 Km, o investimento será de R$ 15

milhões, contemplando �s segmentos �o· ,

mercial, residencial e automotive. - J".J I'.'

i,. , 'fj,I-.ltJj 1
Chapa

Cerca de 3.119 alunos elegeram a Cha

pa Inovação para o Diretório Central de
Estudantes da Unisul de Tubarão e uni
dades em Braço do Norte e Imbituba. O

grupo foi apoiado pelo deputado Joares
Ponticelli, presidente estadual e vice-li
der do PP naAssembléia Legislativa, que
é também acadêmico de Direito.

.

Demarcações ..

Deputado federal Valdir Colatto (PMDB)
apresentou projeto de lei para discipli·
nar a demarcação das terras indígenas
no Brasil. Defende que órgãos do Gover· ,

no Federal, para deliberar sobre o tema,

submetam a debate da sociedade por
meio do Legislative.

Aquecimento global .

A Comissão de Turismo e Meio Ambíer
te da Assembléia Legislativa, presidida
pelo deputado Décio Góes (PT), prome'
ve dias 4 e 5, com a Epagrí, debates sobre
o tema aquecimento global. Palestrantes
vão debater perspectivas sobre mudan·
ças climáticas e apresentar evidências do

problema nó Estado, além dos avanços
nessa área. Será lançada ainda a cartilha
"Aquecimento Global: Você é parte do

problema, você é parte da solução!",

Juventude
• Ocorre neste sábado, em Concórdia, mo'

bilização de integração da juventude �o
PP catarinense e gaúcho. Os jovens vaO

defender sua participação na disputa
para prefeito e vice-prefeito em 2008, e

não apenas para vereadores.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC

CHICO ALVES COM CARLA DARIANO E PATIltCIA ijOMES/FLOIUANÓPOllS

:. i.I Associação dos Diários do Interior
I
I

Associados: AGazeta - Biguaçu em Foco'O, ,

Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do I
Sul- Destaque Catarinense - Diárío da Cidade·\
Diárío da Manhã - Diárío do Iguaçu - DiáriO.O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Man�a'
Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - NotisUI
-OAtlântico-Jornal Perfil-OVale-Sul Brasil•A I
Tribuna - Tribuna Catarinense - VozRegi�
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.ASSESSOR E EX-MINISTRO APRESENTARAM VERSÕES DIFERENTES

nndcau esteve com

uleido � diz ex-assessor

STJ, Rondeau

gou ter encontrado
dono da Gautama e

recebido dinheiro

SíLlA

JosÉ CRUZlABR

O ex,ministro de Minas e

ergia, Silas Rondeau, e o

-assessor dele, Ivo Almei-

Costa, apresentaram à

stiça versões diferentes

, re a presença do dono da

utama, Zuleido Veras, no
inis,tério.
Em seu depoimento Ron,
au disse que, .apesar de

nhecer-o 'émrjresário, não
.

eve Jorri".�le: em seu gabi
te. F�i desmentido pelo e�,
sessor. Segundo Costa,
leido reuniu-se "uma

ita vez" com o ministro. vezes" no ministério. E con,

O site de notícias G 1 teve firmou ter participado de uma

esso aos depoimentos reunião, no Ministério, em
estados à ministra do que estavam presentes,

perior Tribunal de justiça também, Rondeau e Zulei,

TJ) Eliana.Calmon, ;qUéj � -Ó:Ó;do. O, assunto discutido, se,
latora do inquérito sobre o gundo ele, foi o Programa Luz
quema desbaratado pé"l; Para Todos.

peração NÇl�alha da Polícia Na quarta-feira, 30, o ex,

deral.
'

ministro apresentou ao STJI
Costa foi um dos 48 presos outra versão. Silas Rondeau
la PF - todos já estão em admitiu conhecer Zuleido,
erdade. Rondeau pediu mas disse que "não há regis,
missão no último dia 22, tro" de que o empresário te,

is dias após ver seu nome nha ido ao gabinete para fa,
i envolvido no �scândaÜ5. lar com ele.
No mesmo dia em que No entanto, Rondeau
ndeau deixou o cargo, o relatou que o então assessor

-assessor dele prestou de, contou a ele ter recebido
imento à ministra Eliana Zuleido "em algumas oportu
almem e disse que esteve nidades".
m o Zuleido "umas três Zuleido e Ivo Costa foram

,
.

Rondeau disse que conhece Zuleido, mas que ele não esteve em seu gabinete

presos na Operação Navalha
sob suspeita de participar de
um esquema de fraudes em

licitações e desvio de recur,

sos públicos.
Zuleido é apontado como

o chefe do esquema de

corrupção. Ivo Costa teria

atuado junto com Jorge Targa
[uni, presidente da Campa,
nhia Energética do Piauí

(Cepisa), para fraudar a con,
tratação de obras do Progra
ma Luz Para Todos, favore
cendo a construtoraGautama,
de propriedade de Zuleido.

Rondeau é acusado pela
PF de ter recebido R$ 100mil
de propina da Gautama em

troca de favorecimento à

construtora. Ele nega as

acusações.

F prende suspeitos
e falsificação

RAsíUA
A Políci; Federal realizou
tem a Operação Bru�elàs

ara desarticular uma orga
zação suspeita de falsificar e
egociar títulos de crédito in,
macionais e documentos de
tenticação. Participaram da
peração 124 policiais, que
um .

,

pnram mandados de
nsão e de b -

.

usca e apreensao .

São Paulo, Goiás Paraná
ará, Rio de Janeiro � Distrit�
ederal.
Segundo nota divulgadaela assessoria da Polícia

ederal , entre os presos estão
presários, um funcionário

. público e um advogado que
intermediou operações na

Dinamarca e nos EUA.
As investigações tiveram

início em junho de 2006,
quando foi descoberta uma

organização que vinha fal
sificando e negociando em

pelo menos 20 países títulos
de crédito em nome de insti

tuições financeiras brasileiras
com valores que chegavam a

US$ 1 bilhão.
I Os investigados podem
responder por falsificação de
títulos de crédito, formação
de quadrilha e lavagem de
dinheiro.

DECLARAÇÃO

Calheiros: 'Chávez
é contra democracia'

O presidente 'do Senado,
Renan Calheiros (PMDB,
AL), afirmou ontem que as

declarações do presidente da

Venezuela, Hugo Chávez,
sobre o Congresso brasileiro
"vão em um caminho con,

trário da democracia".
_

Chá,
vez afirmou na quinta-feira
que o Congresso "é papagaio
dos americanos e represen
tantes da direita brasileira",
após receber go Congresso um
documento que o convida a

modificar sua posição frente
ao canal privado Radio
Caracas Televisión (RCTV),
fechada pelo governo vene
zuelano.

As crianças chinesas têm desde ontem garantido por
lei o direito de dormir e de brincar, uma conquista
importante, levando-se em conta que metade dos 300
milhões de menores chineses vive sob uma pressão
acadêmica tão forte que chega a tirar o sono.

A norma é uma revisão da Lei de Proteção de Menores

de 1991, promulgada pela China um ano após a sua adesão
à Convenção de Direitos das Crianças da ONU.

Entre outras coisas, a lei garante a educação básica,
com pais e tutores como responsáveis pelo pagamento
deste direito, que é caro na China. Também impõe severas

sanções para crimes como o trabalho infantil e maus

tratos a menores.

"As crianças devem ter tempo para dormir, se divertir e

praticar esportes", diz a nova norma.

Segundo um recente estudo da empresa de consultoria

Horizon Research, as crianças chinesas sofrem com a

feroz competição que vive o país.
Em conseqüência de muitas horas de aulas além do

ensino regular, mais da metade das crianças chinesas
afirma que o que mais deseja fazer no seu tempo livre é
dormir.

• PELO MUNDO .�

CONTRA MANIFESTAÇÕES
O balneário alemão de Heiligendamm já se transformou em uma

fortaleza para a realização da cúpula de chefes do G8, nos dias 6
e 8 de junho, isolados das manifestações antiglobalização por
16 mil policiais e um muro de segurança de 12 quilômetros.

ACIMA DO PESO
Um tribunal indiano rejeitou o apelo feito por aeromoças que
foram impedidas de voar por estarem acima do peso. O tribunal

decidiu que a companhia aérea tem o direito de impedir que as

aeromoças embarquem pela segurança dos passageiros, que
dependem da habilidade da tripulação para fazer o seu trabalho.

ACUSADO DE ASSASSINATO
A polícia de Bihar, na índia, está investigando as acusações de

que um menino de apenas 8 anos teria assassinado três bebês,
incluindo sua irmã de oito meses e um primo de nove meses,
informa o diário britânico The Guardian.

RCTV recorre à internet

A internet se transformou em um aliado do canal venezuelano

RCTV, que passou a usar portais e sites de vídeo como o

YouTube para transmitir alguns de seus programas após ter sido
tirada do ar, cinco dias atrás.
O governo da Venezuela recusou-se a renovar a concessão da TV

após acusá-Ia, durante anos, de ser "golpista".
Desde a meia-noite do domingo, quando interrompeu suas

transmissões, o canal vem buscando formas alternativas de
manter-se presente nos lares venezuelanos.
"Minha esperança é de que nos dêem novamente o sinal do
canal 2. Se isso não acontecer, porém, conseguiremos seguir
adiante de alguma forma, fazendo o que sabemos fazer", afirmou
à Agência Reuters o operador gráfico de noticiário Guillermo
Pinate.

Exército libanês ataca militantes

Lei da China
garante às

crianças.direito
de dormir

Pesquisa diz que
menores sofrem
com competição

Tropas libanesas atacaram
ontem posições de
militantes em um campo de

refugiados palestinos no

norte do Líbano. Fontes de

segurança disseram que
forças de elite tentavam tirar
'os militantes de algumas
posições na beira do campo
de Nahr al-Bared.
Não há informações sobre
vítimas. O exército enfrenta
militantes da Fatah al-Istam,
desde o dia 20 de maio. É a

pior violência interna do
Líbano desde a guerra civil
de 1975-1990, e ao menos

84 morreram.
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PÁGINA DA CRIANÇA

Por Daniele Santos />">;
recepcao@ocorreiodopovo,GoITJ.br (' )As joto� deverão ser enviadas até às 12h oe qUarta-fe�a. ._,�-
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'c)�bho GÜ�iavo j(, da 'SiíVà filh� de Fabiano e Leda

; �ômpleia hoje 5 anlnnos. Quem deseja muitas
'�etlcidádeS s�o os avós Altamir e, Doraci e os

,

'

0:; 'padrinhos Rafaela eJoão Paulo
"

:. ",i.
.'
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A diretora da EMEF "Anna Tõwe Nagel" Sirley
parabeniza a aluna Ana Lúcia Fagundes (9
anos) pelo 10 lugar na categoria A no Festival

Municipal da Canção

Passando pela coluna o garotão Max com o

primo Pablo e o amigo Matheus num

momento de descontração

',' L ',_" 1';' ,

'.;'.
'0 consecutvoá �MtF "Anna Towe

I , ttijli" ganha prêmio de meltier torcida no

,I' .�-
-

Fe:stival Municipal Oil Canção ;.
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A prlncesínha Eduarda Meier Ca.rdoso
completa 2 anos neste domingo, Quem

deseja felicidade são os pais Cleber e Ivoni

fofinha Gabriely Rodrigues
completou 3 aninhas dia 1°. Parabéns

dos pais Alcir e Liliane

aFlici'

r
I

K�1t:, i: ,

"'y,

fl?\I:,;,
\ C. £:�'�6niSO: � gatihhá blanca H!lfeÍ'manqu� completou 5 anos dia 30.
,,'

,

..

Ó$ paiS Paulo e Cristiane e a vá Iracema mandam muitos beijos

:dis!:" ;::�

a' partiafpar da ina

l'nfalJiI, envié sua foto em alta

Q.lução o - iI:

recepcao@ocorreio.com.br . O gatinho Luciano Jantz completa 4 aninhas no próximo dia 4. Os

pais Laércio e Deise e o irmão Leonardo desejam muitas felicidades

O CORREIO DO��

Nasci ento
26/05
Guilherme Frana
Gabriel Mateus dos
SantosNathaly Emanuela
Bueno da Silva

28/05
Vitória GonçalvesKauã
Henrique de Oliveira

29/05
Diego Mario Donini
Pedro Filipe Pereira
Mariane Somer

30/05
Miguel Pauli Lamin

Colorir·

•

Ganhadore (

E o ganhador da roupinha a�

Loja Nicolodelli do mês de

'março e abril
foi: Manuel Carlos BorgeS,
Pedimos aos pais para
entrarem em contato conos�
pela telefone 3371-1919,

! -1.,
'

••

"

.
'

tr
IS 1J

�� o V E W E

,PREÇO'. 'D'E FÁBRICA
(47) 3275-1926
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,

"
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.. Engen�eiros d�aWa�er1'Cerra� turne
tica e en;tendam
ção dQlpr6ximo
';f' cd

O ponto final da
turnê "Acústico
MTV" mal foi

demarcado na história e os

Engenheiros do Hawaii

estão de volta aos palcos do

Brasil afora. O 18º disco da

banda já tem músicas

prontas, público cantando

junto e agora só falta chegar
às lojas para fazer a alegria
daqueles que acompanham
estes 23 anos de trajetória.

Com dois shows de

gravação (dias 30 e 31 no

Citibank, em São Paulo) e

uma lista completa de
I

I canções inéditas, o próximo
" -cdrriistura o formato usado
no anterior e os arranjos
poéticos de "Filmes de

Guerra, Canções de Amor",
de 1993. Numa levada mais

tranqüila, o piano e os

violões dividem espaço com
duas baterias e a

participação do ex-baterista
Carlos Maltz. O clima de
família fica ainda mais

evidente quando Clara,
filha de Humberto
Gessinger, .sobe ao palco
para cantar com o pai, a
exemplo do que aconteceu

no ''Acústico MTV",
lançado em 2004.

Segundo o próprio, a
intenção não é repetir uma
fórmula pré-definida de
Sucesso e, sim, dar vida ao

momento pelo qual a banda
passa. O abandono

momentâneo e superficial
das guitarras vem como

meio de lapidar o jeito
"banquinho e violão"
adotado várias vezes pela
banda ao longo da

materialização dos 1 7 discos
lançados desde ,1984.
A data e o nome do cd

deste ano ainda não foram

'divulgados. O que se sabe é

que os extras podem ter

versões de estúdio. As

canções inéditas, gravadas
por Gessinger dentro de

casa, estão disponíveis no
site

www.engenheirosdohawaii.
com.br com direito ,

também a letra e vídeo.
A atual formação da

banda é: Humberto

Gessinger (vocal! piano/
violão/ guitarra), Gláucio
Ayala (bateria), Bernardo
Fonseca (baixo), .Fernando
Aranha (violões/guitarras),
e Pedro Augusto (teclados).
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguádo Sul

Cine§hqpping,1
Piratas do Cari.be: No fim do
Mundo'
(14h20, Hh40, 21 h - Todos os

dias) :.

Cine Shppping 2
A Est�anha Perfeita,
(16h3P, 1Bh5Ó - Todos os dias)
Piratás'do Ca'ribe: No fim do
Mundo ", <" . , "

.

(21 h -+ Sex/Seg(Ter/Qui)
(17�M,�21 h. -; ,Sab/Dom/Qua)
Cine ,Shoppir:Jg 3.

.

Homém'Aranha 3
(16h, 18M(,):�2ltí2(f�" ,�."

Sex/Seg!Ter/Qui)
(13h20, 16h, 18h40, 21 h20-
Sab/üórn/Oua)
Shrek Terceiro .

(14h"-;- Pré-estréia quinta-feira,
7/06)

Joinville

CiQ6.Gidade 1
Piratas do Caribe': No üm do
Mundo
(14h, 17h30, 21 h - Todos ás

dias)
.

Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(16h10, 18h50, 21 h30 - Icdos
os dias)
Shrek Terceiro
(14h - Pré-estréia quinta-feira,
7/06) '.;,

Cine Mueller 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundi{(leg}'

.
,

(15h, 18h15, 21 h30 - Todos os

dias)
"

,;, ,

,

.

Cine Mueller 2
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo) (Dub) ,J' 'j
(14h15, 17h30, 21 h:;_"TgGbs @s',;'""

dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30".l6h;J ° - Todos osdias)
Homem }\rànha' 3 (Leg)
(18h50, 21 h40"':' Todos os dias)

.,
.

Blumenau

Cine N'eumarkt 1
Plratas-dn Caribe: No: Fim,do
Mundo (Leg)
(14h45, 18h, 21 h15 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 2
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (DUb)
(14h, J 7h15, 20h30 - Todos os

dias) .

Cine Neumarkt 3
Minha mãe quer que eu case

(17h, 22h - Iodos os dias)
Um Crime de Mestre

(14h30, 19h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Homem Aranha 3 (Leg)
(13h45, 16h30, 19h1 0, 21 h45 -

Todos os elas),
Cine, Neumarkt 5
Homem Aranha 3 (Dub)
(13hGO, 1'6h10, 18h50, 21 h30 -

TodGS os dias)
Cine Neumarkt 6
Premonições' '.

(141:i1{:},'16h2D, 19h30, 21 h40 .. -

Todos os dias)

Feira'

GU;l(RÂ!VfIRiM
'

.

p,í}fQue de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar
I Feira Ponta de Estoque 2007
7 e 8 de julho

1r��iFiOtfar .

GUARAMIRIM
Parque de Exposições Perfeito

, Manoel de Aguiar
Café Colonial
2 dê' junho, às 16 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
UMC entrega os avisos do Inera

A Unidade Municipal de Cadastramento do Incra estava comunicando no fim

do mês de maio de 1987 que os avisos de pagamento do Imposto Territorial

Rural, ou seja, 'do imposto do Incra, estavam à disposição dos contribuintes,

para serem retirados e quitados o Banco Bamerindus até o dia 22 oe junho
daquele ano, segundo matéria do Correio do. Povo, de 30 de maio a 5 de

junho. A UMC tinha sede no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do

Sul.

Segunda a matéria, os contribuintes que em anos anteriores recebiam as guias
por meio do correio e ainda não as havia recebido, também deveriam procurá
las no Sindicato.
A UMC destacava ainda que para a retirada dos avisos, notificações e

envelopes, era necessária a apresentação da guia quitada de 1986 e todos os

que haviam feito e apresentaram cadastro nos anos de 1986 e 1987, deveriam

apresentar o comprovante de entrega do Papel de Fundo Acizentado.

O CORREIO DO POVO

.• ANIVERSÁRIOS

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

02/06
AdrIana\!

it i/:�:'-,
.

Cássia M
Claf•
Di
Ed
Em
Euge
Flávio o

Gilberto Gi
Julia Lebo
Juliano Lunelli
Leonardo Wosniack
uana-kan
Lorena
Luciano
Márc.ia A
Nelson K
Nicole Ber
Rudibert Sonmeízer
Vaidir A. 'Rânijak
Vald�rMass

Vitor,Na
Werner

Claudete
Onstíane K. Bruc
Damiela'8!,tja:lIih,.. ""'#I,iJ,

Dayi9�9n::�â��v'6' R s �::':.::
Edileuza Pnasiini Tomelin '

Eve,ràJdo We'�sliFig
Everson Roeder
Laurita Soares
Luziã De
Marilu lio
Ma'
Mil
Ra
R
S
Suij.
Susa
Wiliam

celino'"
.

'rides
Dia, xi Comu�i!�,ide Ital.!��a
Dia InternacionãI'do Pólen
Falecimento de Giusepp�,

".1
Instâlação da sociedade
sec e,pos o da
O' dos C

Depois de 31 diàs de greve, a
mais longa já realizada p,�la
cate�{fria, os �i���ol�.iro
brasil�!ros deçj,dem vol
trábalho.

Flagrado em plena hora do almoço, o coelho Pépe foi clicado pela dona e

leitora Fernanda Schaffer.

<'

• UTILIDADE PÚBLICA

�jARAGUÁ
DO SUI:.
13° /MAx· iT'

�Campanha
A Campanha Troco da

Bondade do Supercenter
Angeloni acontece até

agosto deste ano. A

arrecadação será destina a

Casa de Apoio Pe. Aloisio

Boeing.

�Festa
A Sociedade Atiradores

Diana realiza dia 9 de junho •••
a inauguração do Salão de

Eventos da sede do clube,
em Guaramirim. O baile

terá inicio às 23 heras.

�Vídeo
A Apevi possui um acervo de

fitas de video para
treinamentos pontuais. A
locação custa R$ 5 para

• associados e R$ 1 ° para não

associados. Informações no

fone 3275-7024.

·-0.
LORIANÓPÓLl�
MíN: wi MÁX: 16'

• PREVISÃO DO TEMPO

Chuva em Santa Catarina

Ainda chove de forma isolada no início
do dia, mas a aproximação de uma nova

,massa de ar seco e frio estabiliza o

tempo gradativamente no decorrer do

periodo. Esta massa de ar provoca,
novamente, declínio acentuado das

temperaturas. Temperatura em declínio,
ficando muito baixa à noite.

� Jaraquá do Sul e Região

HO,JE ..
, � DOMINGO �
�, C___�MIN: 13o..c MIN: go C

MÁX: 17� C MÁX: 17° C
Nublado· Sol com nuvens

� Fases da lua

TERÇA
MiN: 7° c
MÁX: 19o C
Ensolarado

SEGUNDA

MiN: 10° C
MÁX: 18° C
Ensolarado

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA � Legendas

. V r- � .çj' Q _
f:nSO!8JijJJo par;i��nte Nuhlado lnstavel Chuvoso TrovoaDa

nublado

30/06
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• NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Eva acorda: mas Conra?o permanece
desmaiado. Lucas sal para buscar

omida e medicamentos no
c

campamento. Pérola avisa Nina que

:Ies foram salvos. Max fica atônito ao

saber. Conrado diz a. LU,cas qu� a

única coisa que deseja � �er Nina.

Antônio avisa Max que smais 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 Conradotrocam Juras

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

casa de Medéia, Joaquim estranha o

homem misterioso ao lado do túmulo

de Regina e o interpela.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Tadeu socorre Maria, que passa mal

ao ver o exame do Lance. Lance diz

que sente muita mágoa de Elizabeth e

vai embora do sítio. Arthurmostra-se

preocupado com Elizabeth, mas Gui

permanece impaciente com ela.

Morgana percebe que Merlim tem

medo de Lance. Tio José decide que
Elizabeth permanece no sítio. Tadeu

mente para Maria que o exame de

Lance é falso e foi apenas uma

brincadeira. Arthur decide readmitir

Clotilda, após provar a comida

preparada por Vanessa, Um

caminhão de transporte de valores

entrega na fazenda uma caixa .para
Morgana. Lance descobre que
Morgana recebeu uma grande
quantia de dinheiro e sugere pegá-Ia.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Olavo manda um bilhete para Bebel,
mas ela não vai encontrá-lo. Virginia
apresenta procuração de Vidal e não
aceita as propostas de lracema.Paula
se espanta ao encontrar um recorte
com uma foto de D'�niel, Que Tais
deixa cairde propósito desua carteira.
Olavo diz a Bebel que ela quer
provocá-lo. Olavo vai ao apartamento
de Bebel, mas ela finge não estar.
Tais pede para Mariano mudar a foto
de Massimo no site. Tiago e Rodrigo
não aceitam o dinheiro de Joana. Fred
compra um brinco com Tais. Tais vê
Barreto. Lúcia e Paula recebem as

primeiras hóspedes. Cássio leva
Lenita para seu apartamento.

� RECORD - 19h15

ILuz do So'l
Stella diz a Eugênia que Xico
desconfia que drica é filha dele. Sem
ser vista, Zoé sai humilhada ao

assistir cenas intimas, cheias de
sensualidade, entre Lorena e

L'eonardo.Agenor pede perdão a
Drica. Danilo conta para Isabela que
durante as investigações
descobriram que Agenor ganhou
dinheiro na época do seqüestro de

Dr.lca. Marcelo avisa que Freddy e
William serão afastados da direção
do estaleiro e que podem ser presos,
caso se confirmem as suspeitas de
sonegação fiscal. Rodolfo diz que
assume a presidência, mas Freddy·
Insiste que alguém tem que

. representar os interesses da familia
Alcântara Diniz. Lorena diz a
Leonardo que cuidará dos homens
que bateram nele e que ele tem que
recuperar sua arma.

• RECORD - 20h

Vidas Opostas
Zaqueu aponta' uma arma para a

c�beça Pé de Pato, que está

�Ioelhado n�m lugar ermo. Zaqueu o

c,usa de traidor, de tê-lo largado nas

�a�s de Jacson e que vai matá-lo. Pé
e', ato pede que Zaqueu o ouça e se

safa, convencendo-o a se unir a ele,

�ovaco e Pavio para invadirem o
orto. Torres diz a Jacson que tem
certeza que Zaqueu (Caranguejo) não
�orreu e teme que ele se junte a

J
ovaco para tentar invadir o morro'

S
acson lembra que tem um trato co�
ovaco, mas que quem é perigosomesmo é Pé de Pato.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��BEIJO
Se na novela o beijo gay é

vetado, no Casseta e

Planeta ele é até mesmo

apoiado. Cléo Pires será a

convidada do programa.
Em uma das cenas, ela

interpreta uma Batgirl e
troca o Batman pela Mulher

Aranha. No final da cena,
Cléo dá um selinho em

Maria Paula. A atriz
também vai fazer

personagens como

PinoCleo e Cleópatra. O

programa não ter previsão
para ir ao ar.

��ROMANCE?
O novo dono do coração de

Carol Honórío é o

apresentador da TV Band

Curitiba, Leandro Karam. Ela
e o rapaz se conheceram no

dia 24, quinta-feira, em
Curitiba, quando a ex-BBB
foi lançar a revista
"Playboy", e depois de uma

pergunta aqui, outra ali, o
casal já circulou de mãos

dadas. Procurado pelo site

EGO, o apresentador não
confirmou a história, mas
confessou que se encantou

por Carol.

��NOVELA
Durante apresentação do

elenco da novela Sete

Pecados, na quinta-feira, no
Rio, o ator Reynaldo
Gianecchini reclamou Que é
"uma pena inventarem" que
ele está namorando Preta Gil.

" "Estou adorando a vida de

solteiro", disse. Em Sete

Pecados, Gianecchini vive o

personagem Dante, casado
com Clarice (Giovanna ,

Antonelli). No decorrer da
história, ele será perseguido
por Beatriz (Priscila Fantin),
que se apaixona por ele.

• SUDOKU

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

cada coluna. Também não se pode repetirnúmeros emcada quadrado de 3x3.

• HORÓSCOPO

��CASAMENTO

• DIVIRTA-SE

�

I I
I
I

I

Mande sua piada parao Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Guerra e Paz

Na solidão do front de batalha estão dois soldados, um maiS velho e

outro bem jovem, então o mais velho pergunta:
- Por que um rapaz tão jovem como você se alistou?
- Porque eu sou solteiro e gosto de guerra - diz o rapaz - E você?
O homem mais maduro suspira e responde:

-

- Porque sou casado e gosto de paz!

O cara era conhecido por tentar ganhar dinheiro em tudo que faz.
,

Certo dia, ele apareceu na casa de um velho amigo e disse:
- Pereira, meu amigão! Aposto que você não adivinha o que eu vim

.

fazer aqui!
- É muito simples - disse o amigo, calejado - Você só veio aqui'
tentar arrancar dinheiro de mim!
- Imagina, Pereira ... Só passei aqui só pra te dar um abraço ... Viu? .'

Você perdeu a aposta! PodeJr me passandc�,gr.ana! ..

A Arte de Faturar

I' I

I .:
I

Libra 23/9 a 22/10
Parece que você não está nem ai. Não é
assim? Bem, mas é o que você está dando
a.entender. Veja o que pode fazer para
mudar essa impressão antes (jue desistam
de você. Não bobeie, depois você não vai

perdoar por ter deixado escapar aquela
oportunidade preciosa, por ter perdido
aquele beijo, por...

Áries 20/3 a 20/4
Desafio e paixão: palavras-chave que fazem
arianos abrirem qualquer caminho. Embora
automotivados e cheios de energia,
funcionam no impeto, difícil é manter acesa a

chama por muito tempo. Às vezes suas

grandes idéias acabam morrendo logo depois
de saírem da casca: vai deixar acontecer de
novo?

Câncer 21/6 a 21/7
Você quer é sossego? E se alguém quiser
sossegar junto com você? Topa? Ah, que
bom, você está receptivo. Cancerianos não
costumam fazer publicidade de seus

talentos, mas há pessoas antenadas que
percebem seu potencial. Para que se

aproximem, porem, vão esperar um sinal,
um sorriso no olhar...

Leão 22/7 a 22/8
Deixou passar ou só encobriu com seu manto
real pra sair pOI cima naquela situação? Você
é forte, sim, mas também tem sua delicadeza
e fragilidade ... Tire o pó do espelho, olhe para
o que ficou nos seus avessos, desenrole
assuntos ocultos nas dobras. Naquela hora

precisava rugir, mas agora escute seus

ronrons.

Escorpião 23/10 a 21/11
O ideal e o real estarão mesmo tão
distantes? Escorpianos transitam pelos
extremos e sabem, por experiência, que as

polaridades não são excludentes, 'mas
complementares da unidade. Você pode ter
ido ao inferno algumas vezes e aí está,
ainda mais forte e brilhante. Você constrói
seu paraiso.

Touro 21/4 a 20/5
Toques criativos podem fazer seu romance

decolar. Como assim, está em baixa,
ninguém ria área?! Não dá pra acreditar,
taurino, mas se é assim, eis a razão e o

motivo para fazer algo diferente, está mais

que confirmado que a Iórrnula em uso já está
vencida. Quebrar padrões leva a resultados

surpreendentes.

Virgem 23/8 a 22/9
- Uma coisa pequena lá fora não é tão pequena
dentro de você. A 'dimensão de sua emoção,
você está a par? Pare de traçar obscuras
matemáticas, você não convence nem a si

próprio com cifras e sentidos para o que só
pode ser sentido. Você é supersensivel e tem
suàs carências, normal, não faça disso um

problema.

Sagitário 22/11 a 21/12
Apesar de viver no trote pelos quatro
cantos do mundo, deslizando na crista das
mais altas ondas e nas mais altas-rodas,
um sagitariano precisa de um porto para se

aquietar, referências afetivas para se

sintonizar. Sejam quais forem as suas

(eternas) buscas, a grande viagem é

sempre para o mesmo lugar.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Passear num balão, contemplar a beleza do

planeta, filosofar sobre a vida ... Convide

alguém pra ir nessa com você, divida e

multiplique seus êxtases e descobertas: um

coração aquecido tem gás para voar muito
mais alto. Seus dons de comunicação podem
trazer o amor para pertinho de você, encurte
distãncias.

. Capricórnio 22/12, a 21/1 < •

Será que vai chover? Esperar que cala do
céu não é do seu feitio. Você já tentou:

'

todas as possibilidades conhecidas e não
rendeu: parta pro desconhecido. Não é

chegado em aventura? Escalada de
montanhas é o quê, cabrito?! Áreas Que"
hoje você domina, um dia também foram

completamente noyas ...

Aquário.2M a 18/2, .

-

,

Veja lá: será que se são mesmo os outros

que estão confundindo você? Parece até
que você não conhece seu poder de
sedução e o entusiasmo com que mobiliza
as pessoas com suas idéias ... Andou
ativando circuitos e agora não sabe como

desligá-los? Pois é, há saias justas que
viram o maior sufoco.

Peixes 19/2 a 19/3
Ilhas da fantasia, quem diria? Há tudo isso e

muito mais nas tramas de suas redes. Sempre
é dia de fazer arte na vida: você tem, no
minima, todo o sábado pra pintar com
multicores o.seu mundo e do felizardo que está
a seu lado. Seus recursos andam limitados?
Entre seus abraços e braçadas, ilimitados
mares ...
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NAÁREA
O empresário Walter Jansen
Neto (o Teco) está dando
rasante novamente em

Jaraguá. No programa, como
sempre: muito business e

rever amigos e familiares. Na

quinta, curtiu com seus

chegados no bar Meu Boteco

e, de carona, aproveitou o

niver do músico Luiz
Lansnaster Júnior.

MODRO & NICOLODELLI

As minhas queridas e

inteligentes advogadas Maria

Augusta Nicolodelli e Leila
Modro uniram forças e já
estão advogando em

escritório próprio. Bola
branca!

NOVOS TEMPOS

Os empresários Valério

[unkes e David de Borba (Vê
Mais) já adquiriram imóvel e
estão a mil com o projeto da

construção da sede própria da
empresa. Se tudo ocorrer

como manda o figurino, em
meados do ano que vem a

obra estará pronta.

TOQUE FINAL

Capitaneada pela inquieta
Claudia Rodrigues, o

cabeleireiro Alaor Paoleto e

mais uma trupe de

profissionais, está nascendo
em Jaraguá do Sul a Toque
Final. Trata-se de uma

empresa onde os bambambãs
mudam da noite para o dia

qualquer produção pessoal
ou de interiores. Olha: o

pessoal é forte, vai mandar
bem com certeza.

FEIJOADA

Como hoje é sábado, tem

feijoada bem brasileira

pilotada pelo competente
gourmet [ulmir Rozza. Frio,
feijoada ... eta coisa boa!

NIVER DAJÚLlA

Hoje a gatinha [úlia Kuhnen,
filha dos amigos Norberto e

Elaine Kuhnen, recebe todos
os seus amiguinhos para a

festinha de seus dois aninhos.

LADIES FREE

O empresário da noite Chico
Piermann já está

movimentando para o

próximo dia oito de junho a

sua festa anual, onde as

donzelas estão em primeiro
lugar: a Ladies Free - ou seja,
elas não pagam entrada até a

meia noite. Show com a

banda Kilebeza e DJ Xalinho,
que são garantia de muito

oagode e hip hop. Agendem.

TE CONTEU

<IDRREIO DO POVO

Par Moa Gonçalves - Sugestão (moagonça!ves@netuno.com.br)

.

A bela apresentadora Luciana Gimenes, minha colega da Rede Tv, foi um dos colirios para os homens na

2a T�xfaír, em Blumenau.

PEIXE FOLIA

O Engenheiro Marcel
Barreira acerta os últimos
detalhes da micareta indoor
"Peixe Folia" que
acontece neste sábado em

comemoração ao seu

aniversário. Só para os taros.

, ENTRE ELAS
A empresária Maristela
Mannes da Transmagna
Transporte e sua grande
amiga e parceira de negócios,
Sônia Hess, recentemente
trocaram homenagens pelos'
20 anos de Transmagna e 50
anos de Dudalina. O
encontro aconteceu em

Blumenau.

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

As empresárias Sônia Hess (Presidente da Dudalina) e Maristela Mannes (Transmagna).

Hoje, a partir das nove horas, os arquitetos Renato Escobar
Paula da SilvaMoreira são anfitriões de lim delicioso café
manhã, na sede da loja Todeschini - Conceitos Mól'l'
Planejados.
**

Neste sábado, no salãoAmizade, tem baile com a banda Safir
A promoção é dos alunos do curso' da 5a e da 7a fases a
Comércio Exterior daUnerj. ',"

., �.
.

**

o Botequim São Francisto, em joinville, promove hoj
feijoada daquelas, pilotada pelos, chefs ToniNunes e o músi�
Jonas. ' ".1

\**

o meu querido amigo Airiarildp :Melo Silva, da ·c�ope�
Bierbude, traz hoje SoulBar a'l:li��iq) pra agitar a noitada. ,: i
**

'{ \i-i !:"

Amanhã, mais �onhecido corno domingo, o vice-governad
Leonel Pavan agendou o dia para saborear a deliciosa feijoaw
do PrimoPiatto, emBalneário Camboriú.
**

No domingo (3), o comunicador e DJ Xalinho será muiu

cumprimentado, pois é bem neste dia que ele corta o boloê
recebe coro de parabéns pela idade nova.
**

Hoje para a rapaziada antenada tern Deep Choice club com

presença da DJ Analv , a ex-Big Brother Brasil 7. Vale a peru
conferir!

.

**

Está todo mundo querendo saber quem é o casal que estL

separando, porque segundo as más línguas, o marido ter'

comprado gato por lebre. Então tá, como eu havia falados
coluna anterior.quem viver verá!

SESSÃO PIPOCA A DlCA.DE HOJE É:

A GRANDE FAMíLIA
Comedia

Com Marieta Severo,
.Marco Nanlni e Andreia Beltrâ!

•

bbell'ar�e

32752058/99320502

.. mCA DE SÁBADO FRASE DO DIA

, , "Nunca ande pelo
caminho traçado,
pois ele conduz

somente até onde
.

ós outros foram." (GrahanBe

Curtir a Festa do Vinil dos
meus amigos Marcelo Luis e

Paulico

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




