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Rodolfo Gesser sob suspeita
CESAR JUNKES/OCP

TAÇA POMERODE

Dois times de

Jaraguá do Sul

entre os líderes
t ,

I I Na competição regional,
os times de Jaraguá do Sul

estão dominando. O Vitória
m

.

ru lidera na categoria titulares e

o Flamengo está na ponta da
tabela, entre os aspirantes.
Os dois se preparam para a

seqüência da Taça Pomerode,
ru
nodomingo,quandojogam
fora de casa.•7

Moradores do Rio da Lu;
acusam o presidente dê

,
j
Câmara de Jaraguá do ,

.'
Rodolfo Gesser (PP), df

i� apropriar de dinheiro a

I ! que têm direito do resíd
da remuneração dos

planos Bre�ser e Verão.

A Havan, de Brusque, ai

abrir filial no Shopping
Center Breithaupt, A k
deve começar a funcíon -"

em setembro, gerando 1 5 )

postos de trabalho. O

empreendimento vai oc : r

o espaço onde hoje está

Gesser diz que dinheiro está à disposição dos poupadores e que só não foi repassado ainda porque teve dificuldade de enconna-los eâ Magazine Breithaupt.
.
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Passagens agora tem valida<ie
MÉRITO

Weg ganha
, prêmio da

Agência Est:lrln

I·

O Grupo Weg é o

vencedor do ranking
Agência Estado Empresas
de 2006. O prêmio
"Destaque AE Empresas"
aconteceu na segunda
feira, em São Paulo. A

empresa teve o melhor

desempenho para
acionistas entre 124

Cassuli I\dvogados Associados
OAR / se 397/99 i(47) 3371 7511

I Advocacia Empresarial I

Canarinho lança nqvos vales-transportes e a partir dessa
semana não aceitamais aqueles que não tivere� a data de

validade impressa. .4

o 23°
MÁXIMAMíNIMA

Dia de sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As nuvens

aumentam no decorrer da
tarde.• 86

r
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São alvissareiras as notícias

que vêm da Fiesc com relação
às previsões para este ano: as

indústrias de Santa Catarina

planejam investir R$ 1,49
bilhão em 2007, e já têm

. previsão de 'investir aproxima
damente R$ 1 bilhão por ano

em 2008 e 2009. O valor

previsto para este ano é maior

que o efetivado em 2006, de
R$ 1,26 bilhão, e 2005, de R$
1,2 bilhão. Segundo as indús
trias catarinenses, as principais
finalidades dos investimentos

serão aquisição de máquinas e

equipamentos, atualização
tecnológica, desenvolvimento
de produtos e aumento da

capacidade produtiva. Esses e

outros dados fazem parte do
estudo Desempenho e Perspec
tivas da Indústria Catarinense,
publicado pela Fiesc.

O estudo também traz in

formações sobre o desernpe-

queda de 1,54% em Santa
Catarina no ano 2006 em

relação a 2005, enquanto as

da indústria nacional cres
ceram 1,72%. No Estado, as

atividades mais prejudicadas
foram Mobiliário, Madeira e

Alimentar.
As causas para esse fraco

desempenho são bem conhe
cidas. A política cambial

resultando emmenor rentabi
lidade das exportações" os

juros elevados, mesmo que
em trajetória de declínio, a

entrada de produ tos im

portados no mercado e a

elevada' carga tributária

foram-alguns dos fatores que

prejudicaram as indústrias
em 2006.

Mas para este ano as

expectativas são favoráveis
em função da expansão do
nível de emprego, da renda
e do crédito.

DOS BlOGSPara este ano as

expectativas são
favoráveis em função
da expansão do nível
de emprego, da renda
e do crédito"

Oi3'MM CHAGAS
,

lad(\iiM�njLOBO DIRCEU

Semana calma
.

Na parte reservada da
reunião da CPI do Apagão na

Câmara, ontem de manhã, o

controlador Lucivando
Alencar insistiu em que não
houve falha humana no

acidente da Gol. Os
deputados indagaràm então

que tipo de falha houve, já
que possuem pareceres
técnicos segundo os quais
os equipamentos não
estavam quebrados. "Erro de

procedimentos", foi a

resposta. O que levou muita
a gente a se indagar:
procedimento de quem? das

máquinas? No mais, parece
que vai ser uma semana

calma - até porque Lula está

viajando e o Congresso não
deve votar nada de

.

importante. Normalidade

hoje em dia no Brasil é. ter
todas as manhãs uma nova

operação da PF na rua, uma

ou mais CPls funcionando,
Hugo Chávez vociferando e,
óbvio, urn ou mais
escândalos atingindo
políticos. Essa rotina é
mesmo um tédio ....

o irmão do Lula
Genival Inácio da Silva, irmão
do presidente Lula, foi citado
na mais recente operação da
Polícia Federal, a Xeque
Mate, que determinou a

prisão de 77 pessoas em

seis Estados do país:
Agentes da PF estiveram em

sua casa para cumprir um
. mandado de busca e

apreensão. Vavá, como é
conhecido, já foi alvo de
outras denúncias. Na época
da CPI dos Bingos, a

oposição cogitou convocá-lo
a depor. Esta operação da PF

investiga a importação ilegal
de peças, exploração de

jogos de azar e corrupção de

agentes públicos. O

presidente Lula tem muitos
'outros irmãos. Um deles
tentou ser recebido por Lula
no feriado de carnaval, rnas.
não conseguiu. Vavá tem
tentado buscar'um outro
ramo: montou um escritório
em São Bernardo do Campo
e buscaria intermediar
assuntos de interesses de

prefeituras com o governo
federal.

Ainda faltam
projetos·
É a produtividade. Mesmo
com a queda média da taxa
de investimentos de 19,1% e

para 16,4%, entre 2000e
2006,

.

a economia brasileira
cresceu 17% nos últimos
cinco anos, graças ao

aumento da produtividade,�,
investimentos em máquina� �I
equipamentos cresceram n� e,
mesmo ritmo dos países el
desenvolvidos. O problema í
que o mesmo não acontece� li
na construção civil e na ink
estrutura, onde crescere

menos. Precisamos aumenl
os investimentos em 1,8% �
PIB na construção civil e 2,1 a

do PIB na infra-estrutura, o
�

que demonstra que o PAC it
na direção correta, já que ii

I

exatamente esses do.is
seto�es.:·,Chmb '\le'ríl6s',�' ,ii, ç

camínhó á percorferiaindar�
longo, mas a direção está' a

certa. Pena que faltem

projetos para o PAC cumpnr
e

suas metas. E tudo indica �
até 2010 todos estarão

,

concluídos.

nho da indústria catarinense

em 2006 e perspectivas para
os próximos anos. Um dos
números que se destaca
nessa parte do levantamento
é que a indústria de transfer

mação catarinense pratica
mente não cresceu em 2006,
registrando variação em sua

produção física da ordem de

0,2% sobre o ano anterior. De
maneira semelhante, as

vendas industriais sofreram

• ENTRE ASPAS

Se houvesse liberdade de imprensa, nós não estaríamos discutindo o que
estamos discutindo aqui, agora. E nós estamos discutindo porque a

.

democracia, com a 'globali�ação,'.não tem fronteira. Onde ela tiver

problemas,a sociedade daquele local ou qualquer outra sociedade têm o

dever â� enfrentá .. tos".
Renan Calheiros, preslríente do Senado, sobre o governo do presidente venezuelano Hugo
Chavez.

'

.

,

"O que peço é que a polícia tenha serenidade nas investigações para que a gente não

condene inocentes e não venha a absolver culpados". <'

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, sobre o envolvimento do irmão mais velho, Genivallnácio da Silva, indiciado
na Operação Xeque-mate da Polícia Federal

� blogdosblogs.bllg.'ig.com.br 4J criSIl�nalobD.g·lobolog.CDm.br ç(lf[J blogdodlrceu.bllg.lg.com.br

UNa Venezuela, os líderes eleitos recorreram a um populismo superficial para desmantelar
as instituições democráticas e fortalecer seu controle do poder',
George W. Bush, presidente dos Estados Unidos da América, em um discurso sobre democracia, acusando o

governo do presidente venezuelano, Hugo Chávez, de tomar medidas para desmantelar a democracia CARTA DO LEITOR -Deise Priscila Delagnolo
Pesquisadora CNPq
Graduanda em Música - FURS

Questões de um Brasil periferia., PONTO DE VIS-IA
.Janaína Elias Chiaradia
Advogada integrante do Escritório
Cassuli Advogados Associados.

(Fonte: STJ).

modo nos é nítido quea edu- o trabalho, nos parece que'
cação tem sido foco de grande preocupamo-nos em prod.
parte do discurso político como através da educação pro
meio para justificar umamelhor sional, técnicos e não sujei!
educação que assim incite o 'que pensem e prodUl�
crescimento. Mas o que se quer conhecimento para este pal�
atentar é como a educação tem _ Enquanto situarmo,n
sido compreendida·e mani- como técnicos e assimformatnl
pulada pelo Estado? Parece que nos este país estagn�
estamos diante de uma exarce - permanecerá, afinal é da dinân

bação do quantitativo relativo do conhecimento que se p

à educação, ou seja, podemos crescimento, assim enquan'
exemplificar a quantidade de técnicos formos, perife�
instituições de Ensino Superior seremos, afinal não há ere,

que este país está concebendo, menta sem conhecimentO, Jo t

porém se faz. relevante seja, permaneceremos c

pensarmos que mesmo não nos prando o que o centro do tu

encontrando no período da pensa e assim. exportai11�1
década de 70 em que se tinha produtomanipuladopori11a�
uma educação voltada somente não por dinamismo científl�l
para a formação de técnicos para seja, teórico-empírico-

Discutir o fato de o Brasil
encontrar-se no cenário mun

dial enquanto um país subdesen
volvido ou de 3º Mundo nos

parece "a priori" algo irrelevante
por estarmos habituados com tal
nomenclatura e pouco preocu

panna-nos com seu significado.
Mas o que cabe indagarmo

nos é quemesmo estando cientes
de que este país possui recursos
suficientes para alavancarrnos
sócio-economicamente diante
do cenáriomundial, quais são os
subsídios que estagnam o

crescimento deste país?
Trazendo algumas conside

rações que nos possibilitem
compreender a problemática da

estagnação do Brasil, podemos
pensar em sua educação. Deste

Comprovada ausê: 'cia de
vínculo biológico

rrunistra Nancy Andrighi,
entendeu que o resultado do
exame de DNA comprovando
não haver vínculo genético dá ao
ridadão a possibilidade de obter,
por meio de ação negatória de
1�'1 ternid ade, a anulação do

registro.
De acordo com' a ministra

relatora, o suposto pai foi levado
'1. vício de consentimento, porque
foi induzido a erro ao registrar a
«riança acreditando tratar-se de
sua filha biológica. Também por

.sso, concluiu que o caso não está

sujeito ao prazo decadencial (data
limite para se ingressar com a

ação) previsto no Código Civil

(. rtigo 178).
A ação narra que homem e

mulher casaram-se em abril de
1998. Cinco meses e meio depois
a menina nasceu e foi registrada
como filha do casal. Com o passar
do tempo, as características

físicas da criança foram se

definindo, o que resultou na

separação do casal. O exame de
DNA foi feito e concluiu pela.
exclusão da paternidade.

Diante de tal situação, a

Terceira Turma do STJ, por

unanimidade, reformou o

entendimento expressado pela
primeira e segunda instância,
reconhecendo o direito do
cidadão anular o registro de
nascimento anteriormente

efetivado, diante da comprovada
negatória de paternidade.

Em recente decisão, o'

SuperiorTiibunal de Justiça (STJ)
determinou a anulação do registro
de nascimento de uma menina

depois que o suposto pai
comprovou, por meio de exame

de DNA, não ser o pai biológico
da criança.

Derermínado cidadão,
morador do Rio Grande do Sul,
recorreu ao STJ porque a primeira
e a segunda instância da Justiça
gaúcha lhe negaram a anulação
ao argumento de que a

inexistência de vínculo biológico
não teria significado, já que
haveria. entre ambos a filiação

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore·., d
redação@ocorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Cai!

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

socioafetiva.
Por sua vez, a Terceira TU1111a

do STJ, baseada em voto da
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NÚNCIA: IDOSOS ACUSAM RODOLFO GESSER DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA

residente da Câmara diz que
, ,

tnhetro está disposição na CEF

Empossados o prefeito,
vice e vereadores mirins
JARAGUÁ DO SUL Gesser (PP), disse que o

projeto incentiva a cidadania
e desperta para a política
partidária.
A vereadora Maristela

Menel (PTdoB) lembro que,

pela primeira vez, o Le

gislativo jaraguaense elegeu
uma mulher para presidir a

Casa. "Ê importante para à

participação da mulher na

política", argumentou.
Além de Denner, foram

empossados: Camila Ferrari,
vice-prefeita, eos vereadores
Andriellv Teixeira, eleita
secretária da Câmara Mirim;
Elaine Cristina Francisco;
Beatriz da Silveira, vice
presidente; Fernanda Franco
de Oliveira; Giovana Stipp,
presidente; Jonatan Alexan
dre Vinter, suplente; [oce
laine Oliveira dos Santos.

[ocelita Oliveira dos Santos;
Ronaldo Nielsen de Lima;
Ruan Diego Guimarães, e

Wilian José Probst.

A Câmara empossou on

tem os novos prefeito, vice
prefeito e vereadores mirins,
que terão mandato até de
zembro do ano que vem. Todos
são alunos daEscolaMunicipal
Marcos Emílio Verbinenn. A
cerimônia contou as presenças
do juiz eleitoral domunicípio,
Ede-nildo da Silva, da vice

prefeita Rosemeire Vasel (sem
partido), do secretário de

Educação, Anésio Alexan

dre, além dos parlamentares
municipais .:

No discurso de posse, o

prefeito Denner Velho Rulio
. disse que é uma experiência
política e democrática que os

ajudará a "conhecer como
funciona a adrninistração
municipal". O juiz acredita

que a iniciativa contribui para
a conscientização política
"para um Brasil melhor". Já o
presidente da Casa, Rodolfo

�osentados cobra� o

gamento dos resíduos
I

a poupança nos
.

lanos Verão e Bresser

ARAGUÁ DO SUL

Os aposentados Oscar

essner, 80 �nos, Alexandre

predma,nn, 80; e Frida

predmann, 69, acusam o

residente da Câmara de

ereadores, Rodolfo Gesser

fPl, de se apropriar do

! :n,heiro a que têm direito,
� esultado da diferença da.

emuneração -da caderneta

! e poupança atingida pelos
� lsnos econômicos -Bresser e

rão. Afirmam que Rodolfo

esser,- <presidente ; da

ssociação dos Poupadores e

orrentistas do Estado de
1 \rita Catarina, sequer os

,

visou da sentença favorável
" restituição dos valores.

OscarGessner erttrou com
âo nàlJhi' á 'Clerl: rtciárídõç n :,,-�rn�.1 t: ..rt·i'"' :.,r..·rt:'l;'::"'

q�e ;çlg�<Sífíca",dx,;;::faI-
: atrua",,' na',tentatiya de
eeeber R$ 2,351,17 que lheé
e direito. Mostra o recibo do

pósito cal? o valor feito na

anta da associação, no dia 21
e junho do ano passado. "Não
e avisaram do dinheiro. Não
ecebi nada. Fui enganado",
isparou, apostando que a

Oscar Gessner move ação contra Rodolfo Gesser e Frida Spredmann reclama do não-pagamento do resíduo

pessoas", informou, assegu
rando que a demora se deu
em virtude de não ter encon
trado os poupadores.

"Essas pessoas são do Rio

da Luz, em localidades que
não têm ruas ou números das
casas", justificou, informando
que na próxima segunda
feira, às 9 horas, na sede da

associação, no centro da cida
de, serão feitos os pagamentos
daqueles que ainda na rece

beram. Ele colocou o telefone
9176-1211 à disposição para
esclarecer dúvidas sobre o caso .

associação tenha pelo menos

400 associados.
O casal Alexandre e Frida

Spredmann conta a mesma

história e também vão

recorrer-à }usti'ça'.para rever·
o resíduo da poupança que

tinham, no Banco do Brasil e
na Caixa Econômica Federal,
na época dos planos econô

micos. "Depois que demos a

eles o atestadomédico do opa
(Alexandre), nunca mais

apareceram aqui"; garantiu
Frida, afirmando que não

conhece Rodolfo Gesser, que

o contato com a associação
era feito por meio de
Waldemar Hen.

OUTRO LADO - Gesser

disse que é apenas presidente
da Associação de Poupadores,
"porque precisava legalizar a
entidade". Lembrou que, no

ano passado, publicou edital
com o nome. de 200 poupa
dores que tinham direito de
receber a diferença da remu

neração dos planos {econô
micos. "Não sou financeiro da

associação. O dinheiro está

. no banco à disposição das

CESAR JUNKES/OCP

Prefeito mirim assina o livro de posse, observado pelo juiz eleitoral

MOSAICOMeta
O DEM estadual quer

ampliar de 150 para 170 o

número de candidatos a

prefeitos em 2008. No final
do mês, o partido faz reunião
com 50 postulantes de cida
des-pólo para discutir o ano

eleitoral, organizar os traba
lhos e definir as. estratégias.
Segundo avaiiação do

presidente estadual do

DEM, senador Raimundo,
Colombo, nas 30 maiores

cidades, o partido tem chan
ces em 16.

Palestra
o especialista em educaçãoWalter Lemos Filho faz palestra

no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, no dia 14, a partir
das 19 horas. A iniciativa é da Câmara da Mulher Empresária
da Acijs e Apevi.
A palestra é dirigida a os interessados em discutir os aspectos

do relacionamento humano e suas implicações no cotidiano e

no mundo dos negócios e vai abordar a busca constante da

felicidade.

A vereadora Maristela
,ene! (PTdoB) sugeriu que
Câmara de Jaraguá do Sul
guarde expirar o prazo
,revisto no contrato entre a

,refeitura e a Canarinho - 31

;e julho - e envie o caso para

(Justiça.
� f'AIgué� tem de lembrar a

\ ereadora que o l.egislativo
ozade todas as prerrogativas

!Ill �nstitucionais para resolver
a impasse, sem que precise
�ecorrer à Justiça. Basta
Uerer.

.

Aviso
O presidente da Ujam

(Associação Jaraguaense
das Associações de Mora

dores), Luiz Hirschen,
lembra que as entidades
devem prestar contas á

Receita Federal até o dia 30
deste mês. A obrtgaro
riedade da prestação de
contas garante a legalidade
dl'j. associação.

Memorização
A Acijs promove, em parceria com a Sociesc (Sociedade

Educacional de Santa Catarina), entre os dias 12 e 14, o curso
de Memorização, que vai apresentar técnicas para aumentar

a capacidade de assimilar e lembrar, tornando amemória uma

I ferramenta eficaz tanto para empreendedores como para pessoas
de outras áreas.

O curso será ministrado pelo psicólogo Flávio Roberto

Pereira, diretor Cérebros e Comunicação.
Projeto
o vereador Jurandir

Michels, o Lika (PV), apre
sentou projeto obrigando o

Executivo de Jaraguá do Sul
a conceder tratamento

diferenciado às microem

presas e às empresas de

pequeno porte na contra

tação públicas. O objetivo é

adequar a lei atual ao

Estatuto da Microempresa.

Esperança
A posse dos novos prefeito,

vice e vereadores mirins de

Jaraguá do Sul trouxe espe

ranças à população. Muitos
apostam que eles podem,
nesse um ano e meio de

mandato, ensinar os titulares
a exercerem com seriedade a

função para a qual foram
eleitos e pagos com dinheiro

público

Prazos e prazos
Após dos dois meses do

lançamento dos novos passes,
a Canarinho não aceita mais

os vales-transportes sem data
de validade. A decisão, como
esperada, está causandomuitas
críticas e reclamações.
Por outro lado, a empresa tem

até o dia 31 de julho para

entregar 60 abrigos de passa
geiros e o novo terminal.

I U Funel'
.

"

d C�' donanos a amara e

II, Jaraguá do Sul foram "orien-
tld.doSI' -

a nao permitir o proto-
�olo d d
.!l

os ocumentos com as

uenún '

u
elas contra o presidente

ri
uaC
o

asa, Rodolfo Gesser (PP) .

D
advogado do aposentado

�
d
Scar Gessner, autor da

I� enúneia, está decidido a

procurar oM' . "

P .ibliimsteno u KO
Para eo '

IUUDlcar a ilegalidade.

Balança comercial
No primeiro dia útil de junho, o Brasil exportou US$ 701

milhões � importou US$ 378 milhões, registrando superávit de
US$ 323 milhões, aumento de 28,4% em relação ao primeiro
dia útilde junho de 2006. O acréscimo é em função do aumento
das vendas de básicos e manufaturados, com destaques para
óleos de soja e combustíveis, minério de alumínio e milho em

grão.
No acumulado do ano, o superávit é de US$ 17,777 bilhões.
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EMPRESA: "LANÇAMENTO DOS NOVOS PASSES FOI HÁ DOIS MESES", DIZ GERENTE

Canarinho não aceita mais

vales-transporte sem data
Mudança pegou
usuários de surpresa,
que reclamaram não
ter sido avisados

KELLY ERDMANN

I
JARAGUÁ DO SUL

Desde ontem os vales
.

transporte da Viação Cana

f rinho que não têm data de

l validade informada são

negados pelos cobradores dos
ônibus coletivos de Jaraguá
do Sul e Guaramirim. A

mudança entrou em vigor
dois meses depois do lança
mento dos novos "passes" da
empresa, mas, mesmo assim,
trouxe desconforto a alguns
usuários.

É o caso de uma empre

gada doméstica que preferiu
não se identificar, Ela reclama
a falta de explicações ante

cipadas por parte da diretoria
e o fato de os vales-transporte
só poderem ser substituídos
na sede da Canarinho.
"Como vou trocá-los se tra-

_I balho no mesmo horário do
deles?", indagou.

Para o técnico em infor
mática Sergio da Silva Cruz

,)3 o aviso deveria ter sido

£

o emitido, no mínimo, um mês

o

(2,

WWW.PROSANGUE.SP.GOV.BR

Popula_ção recorreu ao informativo colocado no Terminal de Ônibus para entender alteração
,

.

antes. ''Atravesso a cidade até

quatro vezes no mesmo dia e

não soube de nada disso",
completou. Situação seme

lhante ocorreu com os pró
priosmotoristas e cobradores
da viação, Eles disseram à

reportagem de O Correio do
Povo que a notícia apenas

chegou até eles na tarde de

segunda-feira passada.
CONTRAPONTO - De

acordo com o gerente admi-

nistrativo da empresa, Ante
nio Blunk, as notificações não
ocorreram porque o lança
mento dos novos vales foi há
dois meses. "Imaginávamos
que os usuários já tivessem

utilizado os emitidos antes

desse prazo", explicou. Cada
trabalhador tem direito a 50
" " d A

passes a ca a mes, no

máximo.

A partir de agora, todos
terão validade de 60 dias,

sendo aceita a troca após esse

período, desde que tenham
sido adquiridos na Canarinho.
Aqueles comprados no

mercado paralelo não terão o

mesmo direito. Quem ainda
tiver os vales antigos deve

procurar a viação até o

próximo dia 12, quinta-feira..
Vale' lembrar que a

modificação só á válida

aqueles vendidos a pessoas

jurídicas.

O CORREIO DO PO�

Ponte é interditada
em Nerau Ramos
JARAGUÁ DO SUL

Um buraco na cabeceira
da ponte Alberto Bauer, em
Nereu Ramos, interditou o

trânsito naquele trecho du
rante toda amanhã de ontem.
As obras de conserto obriga
ram os motoristas a utilizar
desvios ou esperar a liberação.

Segundo o fiscal de Obras
da Prefeitura, Irineu Müller,
a erosão ocorrida na parte
inferior do acesso ocasionou

o problema. ''A vibração nor
mal solta o material. Com o

tempo isso acontece em todas
as pontes", explicou. A solu

ção encontrada foi abrir a

pavimentação da cabeceira e

reforça-la. O funcionário da

administração municipal
garantiu não haver chances
de a estrutura ficar prejudi
cada.

Conforme Pedro Arud
que precisa transitar pel
trecho todos os dias, o av�
de interdição deveria tersl
emitido com antecedên(
"O pessoal foi obrigado
atravessar a pé e deixar
carros parados do outro lado'
comentou indignado. Ali
disso, ele garante que
responsabilidade pela cc

rência do -buraco é de u

empresa especializada nae

tração de pedras. "Os c

nhões saem daqui com exc·

so de peso, molham todo
asfalto e ainda prejudicam
acesso", enfatizou.

ParaMüller; a reclama'
não é verdadeira. O fisc�
categórico ao dizer que
buraco não tem relaç
alguma com a possÍv
sobrecarga e' movimen
intenso de veículos. (KE)

CESARJUIrul

Profundidade do buraco surpreendeu operários

o,

�; Vala inacabada indigna
moradores do Baependi

21 JARAGUÁ DO SUL

'v Os moradores da Rua

GuilhermeGielow, no Baepen
di, não agüentammais os pro
blemas provocados por uma

vala aberta pela Prefeitura há,
pelo menos, cinco meses. Eles
reclamam que o trabalho está

inacabado e os constantes

telefonemas à ouvidoria da

administração públicamunici
pal não têm resultados.
A situação revolta os vizi

nhos do terreno onde a ligação
de esgoto é solicitada há cerca
de três anos e deveria ter sido
concluída antes do início de
2007.

Segundo Noemi Thomé,
moradora dos fundos, o impasse
já foi responsável por inúmeras
"dores de cabeça". No início,
antes da abertura, o esgoto in
vadia a casa nos dias de chuva
intensa. Agora, a vala se trans

formou em criadouro de bara-

�I
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"
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Hienlmayer: "já caiu gente aqui"

tas e ratos. Além disso, ela teve
de desembolsar em tomo de R$
150 na aquisição de 25 tubos,
atualmente abandonados.

Conforme o representante
do Bairro, Max Hienlmayer, a
Prefeitura foi avisada inúmeras

vezes, mas em nenhuma delas
tomou alguma atitude. Já o

secretário de Obras, Alberto
João Marcatto, disse que se

trata de uma obra particular e
que não é competência da
Prefeitura. (KE)

Prefeitura inicia obras
de melhorias na SC-416
POMERODE

A saída norte do muni

cípio de Pomerode está em

obras. Desde quarta-feira, dia
30 de maio, a Prefeitura
executa em Testo Rega a

limpeza do acostamento da

SC-416, rodovia que liga o

município a Jaraguá do Sul.
O trabalho segue em

parceria com o governo do
Estado. Serão feitas a ope

ração tapa-buracos, implan
tação de acostamento, prin
cipalmente nos trechos

próximos a zonas residenciais
e também limpezas nas ca

naletas para escoamento de

águas pluviais.
A iniciativa da obra vem

de longas discussões .entre
,

representantes comunitários

e lideranças políticas. Em

março, o presidente da asso

ciação de moradores se

reuniu com a diretoria da

PIERO RAGAZZI/OCP

Limpeza começou semana passada

SDR (Secretaria regional de
Desenvolvimento) de Jaraguá
do Sul cobrandomelhorias no
acostamento desde o bairro
Rio Cerro até Pomerode. Na

época, foi apresentado projeto
de segurança e sinalização da
SC-416 prevendo redutores
de velocidade,. travessia de

pedestres e recuperação
ambiental. O valor orçado da
obra é de aproximadamente
R$ 13 mil.

.......
Dia do Meio Ambiente teve atividades especiais na praça
Ângelo Piazera, Centro de Jaraguá do Sul. Além de oficina�
em empresas, quem passou pelo local recebeu mudas de

plantas.
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Weg é vencedora do prêmio Agência Estado
,

Fabricante teve o

melhor desempenho
para acionistas
no ano passado

O Grupo Weg é o ven-

1
cedar do ranking Agência
Estado Empresas de 2006. O

,

prêmio "Destaque AE Em
" t

. ,presas aeon eceu na segun-
,

da-feira, em São Paulo. A

fabricante de motores e

equipamentos elétricos teve

o melhor desempenho para
J

acionistas entre 124 com

panhias abertas analisadas. O
evento contou com a

presença do presidente do

BNDES (Banco Nacional de
DesenvolvimentoEconômico

e Social), Luciano Coutinho.
As outras ganhadoras são

AmBev, Natura, Souza Cruz,
Localiza, Comgás, Cornpa-

nhia de Concessões Rodo

viárias, AES Tietê, Lojas
Renner e Porto Seguro. Em
sua sétima edição, o levan

tamento, feito em parceria
com a consultoria Econo

mática, mostra as empresas

que conseguiram os resultados
mais expressivos para os

investidores, com base em

umametodologia exclusiva.
Todos os critérios de análise
estão voltados para o ponto de
vista do acionista.

A avaliação'do Ranking
Agência Estado Empresas é

baseada em sete quesitos:
Preço/Lucro, PreçoNalor
patrimonial da ação, oscila
ção, liquidez, volatilidade,
Dividendo/Valor patrimonial
e retorno sobre o patrimônio
líquido. Só participam do
levantamento as empresas

com patrimônio líquido acima
de R$ 10 milhões. A lista das

melhores do ano passado não
traz companhias exporta-

doras, nem bancos, como
acontecia nos levantamentos
anteriores.

Para o presidente daWeg,
Décio da Silva, a adoção de
uma estratégia clara, com a

agregação de valor no mer

cado interno e internacio

nalização, além da consistên
cia de resultados apresentada
nos últimos anos, são alguns
fatores que levaram a em

presa a ter o reconhecimento

do mercado.
NÚMEROS - A Weg tem

mais de 15 mil colaboradores
e 16 parques fabris, quatro
deles emSanta Catarina. São
três fábricas! em Jaraguá do

Sul, uma em Ouaramirim,
uma em Blumenau, uma em

Ouarulhos/SP, uma em São
Bernardo do Campo/Sf uma
em Hortolândia/Sf uma em

Oravataí/RS, uma em

Manaus, duas na Argentina,
duas no México, uma em

Portugal e uma na China.

CESAR JUNKES/OCP

Com 45 anos de existência, a Weg contabiliza mais de 15 mil colaboradores e 16 parques fabris pelo muhdo

Shopping ganha loja Havan em setembro Acusad,o de integrar quadrilha é preso
JARAGUÁ DO SUL

A empresa Havan, de

Brusque, vai abrir filial no
Shopping Center Breithaupt,
'no lugar do Magazine Brei

thaupt. A loja, de aproxima
damente 2.600metros quadra
dos, deve começar a funcionar
em setembro, gerando cerca de
150 postos de trabalho. O
investimento previsto é de
cerca de R$ 7 milhões.

O diretor comercial do
grupo Bre'ithaupt, Roberto
Breithaupt, disse que a vinda
daHavan para omunicípio vai
diversificar o mix de produtos
oferecidos' pelo Shopping.
Segundo ele, o grupo decidiu
fechar o magazine para
aumentar o investimento nos

Abertura foi anunciada ontem

segmentos de supermercado,
eletrodomésticos, materiais de

construção, máquinas e

equipamentos.
O superintendente do

Shopping Breithaupt, Heine
Withoeft, informou que parte
da mão-de-obra do Magazine
Breithaupt será reutilizada na

loja da Havan, enquanto os

demais funcionários serão

relocados para os demais
estabelecimentos da rede.

Hoje, o Magazine emprega em
torno de 50 trabalhadores.
AHavan ocupará o espaço

onde hoje está o Magazine
Breithaupt e uma sala ao lado.
As obras de instalação
começam em julho e as

contratações devem iniciar na

mesma época. A loja do

município vai oferecer artigos
de cama, mesa, banho e bazar,
além de confecções,
brinquedos e tapetes.AHavan

tem lojas em Brusque (matriz),
Criciúma, [oinville, Balneário
Camboriú, Florianópolis, 'além
de quatro em Curitiba/PR, e é

considerada a maior loja de

departamentos doBrasil. (Dl)

Acidentes de trânsito causam' duas mortes
MASSARANDUBAI
GUARAMIRIM

Dois acidentes causaram

duasmortes na região, nanoite
de segunda-feira. O primeiro
aconteceu às 21h20, na SC-
413, em Massaranduba (perto
da empresa Dipíl). A piloto da
rnotocicleta Biz placas MEL-
9131, deGuara-mirim Adriana
11'

,

eresinha Jager, 20 anos,
rnorreu depois de colidir 'com
Urnautomóvel e ser atropelada
POrOutro veículo.

Segundomoradores próxi-

mos, o acidente foi causado

pela colisão lateral entre a

moto e o Pala Sedan placas
DQB-6826, de Ouarulhos/SP,
conduzido por Djalma Berri,

. 28. Com a batida, Adriana foi
lançada para o outro lado da

pista e bateu de frente com o

Palio placas AAY-7335, de

Mafra/SC, dirigido por Pedro

Arilto Leite Fernandes, 41.
Em seguida, a motociclista

teria sido atropelada pelo
Megane placas AID-2105,
conduzido por Antônio

Manoel Cardoso, 49. De

't

acordo com a Policia Rodo

viária, Adriana morreu a ca

minho do Hospital São José.
Às 23h30 de ontem, outro

acidente resultou emmorte na

BR-280, em Ou�ramirim
.

(perto doShoppingUnião). O
piloto damotocicleta CO 125,
CleudineiMartins, 19,morreu
na colisão com o Saveiro

placasMCQ-2747, de Jaraguá
do Sul, conduzido por
Denílson Alexandre Haring,
35 anos. Em virtude dos danos
causados namoto, a placa não
foi identíficada. (Dl)

JARAGUÁ DO SUL

As polícias civil emilitar do
Paraná prenderam no muni

cípio, na segunda-feira, Hélio
Savallisch, 45 anos. Ele é

acusado de fornecer doeu

mentação de veículo para

quadrilha especializada no

roubo de caminhões e cargas,
financiamentos fraudulentos,
desmanche e remontagem

ilegal dos veículos roubados

para revenda. Segundo a

Polícia Civil, Savallisch usava

"laranjas" para financiar

caminhões e assim usar os

documentos falsos dos veículos.
Os laranjas não saberiam que
tinham os nomes usados nestes
financiamentos.
A "Operação Sudoeste"

cumpriu 28 mandados de

prisão e outros 47 de busca e'

apreensão simultaneamente

Documentos foram apreendidos

em seis cidades do Paraná e

também em Jaraguá do Sul,
Ribeirão Preto e Assis/SP e

Brasília/DF. Cerca de 130

policiais civis e militares

participaram da operação. A

quadrilha era formada por
"células" que agiam em

diferentes estados para atender
a encomendas de receptadores
de cargas e caminhões rouba

dos, cuidar de documentação
falsa e fazer a lavagem de

dinheiro e a sonegação fi's�al.
Segundo a polícia, o ,"nú

cleo intelectual" da quadrilha
agiria no Paraná e seria'

comandado pelo advogado
TúlioMarcelo Bandeira Denig,
encontrado ernSantoAntônio

do Sudoeste (PR). Até o

fechamento desta edição, os 29
suspeitos de participarem do

esquema estavam prestando
depoimento em delegadas da

região sudestedo Paraná, onde
permaneciam,detidos.

Entre os materiais apre
endidos durante as buscas
estão veículos, telefones

celulares, rádios de carro, 1V

para carro, documentos de

veículos, cartões de. crédito,
relógios, munições, pistolas,
monitores para computador,
aparelho de som, R$ 500 em

dinheiro, cheques, documen
tos, entre outros objetos. (Dl)

Sindicato reivindica reajuste de 8,57%
JARAGUÁ DO SUL

Em assembléia realizada no
último sábado, os trabalhado
res da construção civil e do
mobiliário de Jaraguá do Sul
e região decidiram reivindicar

reajuste salarial de 8,57% e sa

lário normativo de R$ 800,00
para pedreiros e carpinteiros e

de R$ 700,00 para serventes.
, Na proposta está a inclu
são do salário admis-síonal,

pago àqueles com até 30 dias
de trabalho na empresa, no

valor de R$ 600,00 para profis
sionais e de R$ 550,00 para
serventes.A atual Convenção
Coletiva de Trabalho esta

belece piso único de R$ 430,00'
a todos os trabalhadores da

categoria, além de um salário
Normativo de R$ 550,00 para
pedreiros e carpinteiros e de

R$ 460,00 para serventes ..
Em relação às horas extras,

a proposta é de remuneração
com adicionais de 100% nos

dias normais e de 140% aos

sábados, domingos e feriados.
Entre as cláusulas a serem in

cluídas na Convenção Cole
tiva estão o aviso prévio
indenizado, nos casos de res

cisão sem justa causa do con
trato de trabalho, por inicia
tiva do patrão, o auxílio-ali-

.

mentação e medidas de pro�

teção ao câncer de pele.
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Visita a Cebrace
M�URICIO BANDERIA VILLAMIL

������������W���

Cerca de 20 empresários de Jaraguá do Sul visitaram, na

sexta-feira, a fábrica de vidros Cebrace em Barra Velha. Eles

conheceram todo o processo de fabricação do vidro. O diretor

daCebrace, Marcelo Alfredo Fehleisen, foi quem recepcionou
o grupo. Fehleisen conta que o evento não foi apenas uma

visita e simum encontro de amigos (sexta-ferinos).A viagem
foi organizada pelo empresário Mauricio Banderia Villamil

(Tritec). A ernnresa possui uma área total de 300milmetros

quadrados c 5:; mil de área construída. Com equipamentos
de última geração, a Cebrace é uma das maiores e mais

modernas fábricas de vidros planos domundo. Sua capacidade
de produção é de 200mil toneladas por ano de vidros incolores
e coloridos, nas espessuras de 2 a 12 milímetros.

Expediente
A Prefeitura de [araguá do Sul informa que nesta

sexta-feira o setor administrativo não estará atendendo.
O dia não é ponto facultativo, pois será descontado

do período de. férias dos servidores. Assim, vários

serviços funcionarão normalmente ou em regime de

plantão. As creches municipais. atenderão
normalmente. Os Postos de Saúde estarão fechados,
enquanto que os PAMAs terão expediel;te normal

(7h30 as ISh) e no sábado também abre até as 12

horas. O setor de obras estará trabalhando com sua

equipe de rua, realizando os trabalhos normais de

pavimentação e recuperação de ruas.

Filmes
Filmes são a nova forma que aApevi (Associação dasMicro

e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) encontrou para

auxiliar os empr:eendedores da região a melhorar seus

negócios através de técnicas de gestão, motivação ou no apoio
às estratégias mercadológicas. Na sede da entidade, junto
ao Centro Empresarial, os associados contam com um acervo

de fitas de vídeos que proporcionam treinamentos pontuais,
rápidos e de baixo custo. O valor da locação é de R$ 5 para

associados e de R$ 10 para os demais interessados. Reservas

e informações pelo telefone (47) 3275-7024.

Inaugurações
Aconteceu ontem, às 14 horas, a inauguração do Centro

de Educado do Bairro Caixa D'Água, na antiga escola Padre
Mathias,� em Guaramirim. Às 16 horas a Secret�ria de

Educação e Cultura inaugurou a ampliação da Escola José
Dequêch, no Bairro Corticeira. Hoje a solenidade é no Centro

de Educação Infantil do Bairro Guamiranga, anexo ao

Ginásio de Esportes, Osvaldo Klein.

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e culíura.

entao seu jomal é O Correia do Povo,

Ele traz tudo sobre cullura local. TV e mundo arlfslico,
ou seja. o mundo que interessa a você,

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Baile·
O Corpo de Bombeiros de

Massaranduba realiza o

tradicional baile anual no

sábado, 9, a partir das 2'2h30.
A festa será animada pela
banda Montanari e acontece

no Pavilhão da Fecarroz em

Massaranduba. Os ingressos
antecipados podem ser adqui
ridos na sede da corporação ao

custo de R$12.

Sopa
No sábado, 16, acontece a

8ªNoite da Sopa Húngara. O
evento inicia às 20 horas no

ParqueMunicipal de Eventos
de [araguá do SuL O cardápio
é bastante diversificado com

sopa de diversos sabores. Os

ingressos custam R$ 10 (hora)
e R$ 15 (local) e podem ser

adquiridos no postoMime da
Walter Marquadt. Informa
ções pelo telefone 3376-0430.

Feijoada
A AABB (Associação

Atlética Banco do Brasil)
promove feijoada no dia 30 de
junho. O local é a sede da

Associação (Rua Adélia

Fischer, 13). O evento inicia

às 11 horas e o valor é de R$
9 (sócjós) e R$ 10 (não
sócios). Informações pelo
telefone 3275-0424.

Mec aprova novo curso
O Curso de Engenharia de

Produção, da Fameg (Facul
dade Metropolitana de Gua

ramirim), foi aprovado pelo
MEC (Ministério ,da
Educação). Agora além dos
15 cursos, a instituição
oferece a graduação a partir
do próximo semestre. A

portaria de Au torização

número 483, de 1 º de junho
de 2007, foi assinada pelo
Secretário de Educação
Superior, Ronaldo Mota. A

Instituição continua com

inscrições abertas para o

Processo Seletivo 2007/02 até

o dia 22 de junho, inclusive
para o curso de Engenharia
de Produção.

Campanha do Agasalho
DIVULGAÇÃO

No dia 1 de junho, aconteceu a entrega dos agasalhos
arrecadados pela Campanha do Agasalho Breithaupt, na Igreja
CatólicaMatriz São Sebastião, de Jaraguá do SuL Mais de três

mil peças foram doadas pelos clientes das Lojas e Supermercados
Breithaupt. A campanha teve início no dia 12 demarço, com o

apoio da Stúdio FM. Os pontos de coleta foram todas às Lojas
e Supermercados Breithaupt de Jaraguá do SuL Devido ao

intenso frio, a rede Breithaupt continua arrecadando agasalhos.
A rede fará uma nova entrega ainda no mês de junho,
possibilitando assim, ajudarmais entidades a aquecer o inverno

de quem precisa.

Padrinhos
O Lar Espírita Maria de

Nazareth, do bairro Porto

Grande, em Araquari, está

finalizando a obra do asilo. Para
receber os idosos, instituiu um
programa de "adoção" para
mantenedores. A intenção é

somar cotas de R$ 800mensais
para cada idoso que vive no lar,
instituindo valores a partir de
R$ 5 a R$ 10 por padrinhos, até
completar estes R$ 800. A

direção da instituição acredita

que o valor é o necessário para
dar tratamento completo e

dignidade aos velhinhos que

vão viver no .local. Os
colaboradores podem ainda

colaborar comdébito em conta.

Para obter mais informações
bastaligarpara (47) 3452-2108,
com Valério Válber,

Curso de culinária .

A fabricante de biscoitos Isabela promoveu na semana

passada um curso de culinária dentro de u� caminhão

em frente ao Supermercado Breithaupt do Agua Verde.
O projeto "Show deCulinária" contou com aparticipação
de mais de 200 pessoas. As apresentações têm duas horas
de duração e ensinam a fazer massas e sobremesas com

biscoitos. Dentro do caminhão cabem 64 pessoas por

apresentação, o veículo tem 18,20metros de comprimento
e 4,3 metros de altura. O projeto é realizado na região Sul
há cerca de um ano e meio.

OCORREIODOPOVO

Furto
No domingo, 3, por volta
das 16 horas, a Polícia
Militar atendeu a

ocorrência de furto de

palmito, na Rua Marechal
Castelo Branco, Bairro
Bracinho, em Schroeder. O
denunciante relatou que
havia pessoas furtando
palmito em sua

propriedade. Ele impedi4 a

saída de uma camionete
que estaria com os

agentes. O acusado
confessou o furto de três
palmitos e uma árvore de
palmeira real.

Tentativa
Também no domingo, 3,'
na Rua Roberto Ziemann,
Bairro Amizade, em
Jaraguá do Sul, ocorreu
uma tentativa de

homicídio. C.S., 30, foi
asfixiada pelo companheiro
.iv, 31. Ele danificou
vários utensílios e móveis,

Depois retirou o botijão de

gás da cozinha, colocou
no quarto com a válvula

aberta e ateou fogo.

OBITUÁRIO
Faleceu ás 01 :30h do
dia 05/06, o senhor
Addi Heidechi com
idade de 72 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu ás 03:45'h do
dia 05/06, o senhor
Aroldo Wurges com

idade de 60 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério de
Massaranduba.

• INDICADORES ECONÔMICO�

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA)
COMERCIAL

PARALELO

TURISMO

EURO.
VENDA I2,631�COMPRA

2,6305

• BOLSAS DE VALORES

0,6687% 822,5�
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NA FRENTE: FLAMENGO LIDERA NOS ASPIRANTES E VITÓRIA É O PRIMEIRO NOS TITULARES
PIERO RAGAZZI/OCP

Magrão cabeceia para marcar um dos gols do Vitória no clássico contra o Flamengo, domingo, no Bairro Garibaldi

Vitória vence o clássico por
2x,L&�continua na liderança
I

.

Na próxima rodada,
as duas equipes de

Jaraguá do Sul jogam'
em Pomerode

JARAGUÁ DO SUL

o Vitória conseguiu uma

boa vitória no fim-de-sema

na, fora de casa, pela Taça
Pomerode. No clássico contra
o Flamengo', no Garibaldi, o
time do Rio da Luz venceu o

rival por 2x 1 e manteve a li

derança da competição, ago
ra com 17 pontos. O Fla-

mengo continua na sétima

colocação, com nove, ficando
à frente do Vera Cruz apenas
nos critérios de desempate.
No próximo domingo, 10, os
dois times jaraguaenses jogam
fora de casa. O rubro-negro
enfrenta o Vera Cruz e o

Vitória pega o Atlético Pome

rodense.
A segunda colocação na

competição é do Água Verde
de Pomerode, que ficou no

1x1 com o Vera Cruz e che

gou aos 16. O Atlético Pome

rodense jogou duas vezes no

fim-de-semana e assumiu o

terceiro lugar com 16 pontos.

Eles venceram o Vera Cruz

por 5x2 (partida adiada da

primeira rodada) e empa

taram em OxO com o Água
Verde de Timbó. Completan
do a rodada, o Botafogo
venceu o Caramuru ppr 4x3.

Nos aspirantes, o Flamen

go bateu o Vitória por 1xO e

manteve a boa vantagem na

liderança da competição.
Com 19pontos, o rubro-negro
tem quatro de diferença para
o Água Verde de Pomerode,
que venceu o Vera Cruz por
2xO. O Vitória é o terceiro

colocado, com 12. No outro

jogo da rodada, o Botafogo

perdeu em casa para o

Caramuru por 2xO.

SÊNIOR - No Cam

peonato Sênior, promovido
pela Liga J araguaense, o

Cruzeiro. de Massaranduba

venceu a Ponte Preta por 2xO

e chegou aos dez pontos na

liderança da competição. O
Caxias, que ficou no 2x2 com
a Me�ânica Taió, é o segundo
com oito, junto com o Vitória,
que goleou o Rio Molha por

Axl. Cruz de Malta e Kiferro
ficaram no zero. A próxima
rodada, que aconteceria 'no

domingo, 10, foi transferida

para o dia 17 de junho,

Massaranduba
Terminou na sexta o Torneio Aberto de Futsal, que teve a participação
de 16 equipes. O título ficou com a Happy Pneus/Ierrena (Indaial),
seguida por Loes/HLS (Blumenau), Malwee/FME/Sub-20 e 10 Braçal
Barro Branco (Massaranduba). Foram marcados 254 gols em 40 jogos,
média de 6,35. Os artilheiros da competição foram Cléber Becker, da

Malwee/FME, e Fisco, da Happy Pneus!Terrena (Indaial), com nove

gols. Luís Henrique, da Happy Pneus/terrena e Neca da Loes/HLS
foram os çoleiros menos vazados da competição, com 13 sofridos.

• LINHA

Guaramirim
Beko's e Valcanaia fazem a final
do Municipal de Futebol Suíço
de Guaramirim, no próximo
sábado, na Estrada Bananal do
Sul. A partir das 14h30, Os
Jagunços e R�al Player/A+
Gelada disputam o terceiro

lugar, com a final acontecendo
na seqüência. Sábado também
tem seqüência o Municipal
Sênior.

Tênis de mesa
A equipe jaraguaense de tênis de
mesa conquistou sete medalhas
na 1 a Etapa da Liga Leste, que
aconteceu no fim-de-semana, no

Colégio Bom Jesus/Divina
Providência. Foram duas de

ouro, duas de prata e três de
bronze. No total, participaram
seis cidades da região,
totalizando 93 atletas. A próxima
etapa será no dia 30 de junho em

Joinville.
'
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Handebol
A equipe feminina cadete da
ADHJ/FME venceu o

quadrangular de preparação
para a Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina. As

jaraguaenses ganharam duas

partidas e empataram outra, na

competição realizada neste fim

de-semana em Timbó. Barra
Velha terminou em segundo
lugar e Rio do Sul em terceiro.

)

..

rfft
.5PDRi tiNiER

JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL

Rua Reinaldo Rau, 340 sala 4 - Centro
Fone: 3055-2656

Brasil e Turquia ficam
no OxO em Dortmund

do Brasil, que viu a Turquia
criar as melhores oportu
nidades. Namelhor delas, aos
25 minutos, Altintop pegou o

próprio rebate após cobrança
de falta é soltou uma bomba

no travessão do batido Doni.
Na volta para o segundo
tempo, o Brasil adotou uma'

postura mais ofensiva e quase

mareou logo no início. Aos

três, Diego aproveitou erro do 1

adversário e obrigou Hakan.
a fazer grande defesa. Maicon
esteve perto de balançar a

rede em cabeçada.

SÃO PAULO
Com a perda do volante

Fredson, que machucou o

joelho direito, e de [osué, que
poderá defender a Seleção
Brasileira na Copa América,
o técnicC? Muricy Ramalho,

�o São Paulo, já pensa na

Usca por um reforço para o

meio-campo. "Vamos conver
sar Com a diretoria. Se tiver
algUém interessante vamos

Ver se dá para ir buscar"
af

'

lrInou o treinador.

, Muricy Ramalho quer
reforço no meio-campo

GASPAR NÓSREGA/VIPCOMM

Muricy vai conversar com diretoria

GRÊMIO

Amoroso deve
substituir luta

O atacante Amoroso será

o substituto de Tuta, caso o

atacante seja vetado para o

jogo contra o Santos, hoje, na
Vila Belmiro. Tuta ainda

sente. dores musculares. O
técnico Mano Menezes vai

optar por Amoroso ao invés

de Douglas, pela experiên
cia. Contratado como grande
reforço, Amoroso ainda não

conseguiu mostrar bom

futebol, pela falta de adap
tação ao modo de jogar dos

gaúchos.

FIGUEIRENSE

Goleiro não quer
saber de empate
Apesar da vantagem do

empate, o goleiroWilson, do
Figueirense não quer saber de
empate, e espera que o jogo
seja definido ainda no

. primeiro tempo. A partida
será hoje, às 21h45, no

Orlando Scarpelli. "A difi

culdade será maior que no

primeiro jogo, pois essa

partida realmente é a

decisiva. Espero que a gente

possa fazer um bom resultado

no primeiro tempo", disse à

Rádio BrasiL

DORTMUND (ALEMANHA)

Não foi dos melhores o

último teste da Seleção
Brasileira ante's da Copa
América, que começa no final
de junho. Diante da Turquia,
ontem em Dortmund, os

comandados de Dunga não

conseguiram marcar. O em

pate porOxO deixou insatisfeito

o treinador. Hoje de manhã,
ele anunciará os convocados

para a Copa América da

Venezuela.
Foi ruim o primeiro tempo

Fluminense terá uma

mudança na decisão
RIO DE JANEIRO

O técnico Renato Gaú

cho, do Fluminense, tem uma

certeza e uma dúvida para a

partida decisiva da Copa do
Brasil: o lateral-esquerdo
Júnior César volta ao time no

lugar de Ivan. A dúvida do
treinador reside na zaga. Luiz

Alberto voltou a sentir dores

na região abdominal, fez uma
ressonância magnética e não

sabe se poderá jogar contra o

Figueirense. Júnior César volta ao time titular
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. Chegou a época de passear a dois. Convide seu

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

'"
•

'"

I

·'fiara decôrâra sua

.

:seu amar: casa OU encantar o
�andalas e alJi3;jures ..

�nhq.s. ...•.
de-�wersos }1lQ#/?loslirlee Mate'· <

•

Rlla Walter rtf •
rIals Elêtrfcos

�(18.e: a37(}_li::uarrJt, 1650

••
.,
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
RECEBE AS CONTAS
DO'ESTADO DO
EXERCíCIO DE 2006 e

POLíCIA FEDERAL
INDICIA IRMÃO
DO PRESIDENTE @

II

..". -" ,.

Ganhadores da viagem
l

a Bento Gonçalves,
a cidade da Todeschini .

,
"

Momento
FelizTodeschini

Conceito Móveis Planejados
Av. Prf.'lf. Waldemar Grubba,1399 Si e 2.

Fone: 473370 1101

conceito.adm@terra.com.br
Jaraguá do Sul, se

Os arquitetos Renato Escobar e Paula Moreira, juntamente com toda a equipe da Loja Conceito Todeschini de Jaraguá do Sul,

agradecem a todos que compareceram no sábado dia 02/06 num café da manhã dedicado a clientes e amigos. Presenciandc.

este momento feliz estavam, entre outros, os dois casais ganhadores das viagens, Luis e Trude, Conrado e Miracl; além de Ol' ('3

premiados como Márcio, Josiane, Glauco e Daiana, Júlio e Tatiana, Emerson e Jú'ia. O evento teve como objetivo, comemora', '

mês das mães e os resultados positivos alcançados. Aguardem, pois a loja promete novos encontros e promoções ..

,

� y
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DESTINO: MATÉRIA SEGUE PARA A COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Assembléia recebe

as contas do Estado
Tribunal de Contas

entregou para
aprovação dos
deputados as contas
do exercício 2006

PATRíCIA GOMES

FLORIANÓPOLIS

O relatório técnico e o

parecer prévio do TCE (Tr
ibunal de Contas do Estado)
sobre as contas do ano de 2006
do Executivo foram entregues
na segunda-feira, na Assem

bléia Legislativa. Segundo o

presidente da Casa, deputado
Julio Garcia, a matéria segue

para a Comissão de Finanças
e Tributação para depois ser

votada em Plenário. Não há

prazo obrigatório para a

apreciação da matéria pelo
Legislativo.
À Assembléia Legislativa

cabe agora a análise política
das contas. No entanto, os

deputados levarão ern consi

deração a avaliação .técnica _

do Tribunal, O parecer do
TCE recome�da a aprovação

.
das contas relativas ao último
ano da gestão de Luiz

Henrique e Ed�ardoMoreira.
Porém, faz Cinco ressalvas e 14

PATRiCIA GOMES/CNR/ADI

Tramitação da matéria na Casa não tem prazo obrigatório estabelecido
.

recomendações. O con

selheiroWilson RogérioWan

Dali, vice -presidente do Tri
bunal e relator do processo,

explica que as ressalvas e as

recomendações servem para

que o Governo, no próximo
ano de suas contas, possa se

adequar ao que o TCE cha
mau a atenção.

Entre as ressalvas, Wan
Dali destaca a insuficiência
financeira �d.f\ R$ 193,72
milhões. Tal apontamento,
segundo ele, pode indicar

çlescumprimento do artigo 42
da Lei. de Responsabilidade
Fiscal. Uma das recomen

dações, e reincidente, é para

que o Governo tire da conta
da Saúde e da Educação os

inativos. "A Secretaria da
Fazenda nos apresentará uma
proposta de quantos anos

precisa para se adequar.
Vamos analisar", disse Wan

DalI.
As contas deste ano terão

o conselheiro César Fontes

como relator. Para facilitar o

trabalho, ele e a equipe de
técnicos do Tribunal iniciarão
a análise. Segundo Fontes,
serão analisadas as contas de

janeiro até agora. "Depois
vamos acompanhando e

auxiliando o Estado para que
cumpra todas as exigências".

Vendas da i dústria
aumentam 8,6%

.

FLORIANÓPOLIS

A indústria catarinense

aumentou o ritmo do
crescimento das vendas
industriais entre janeiro e

abril. Na comparação com o

primeiro quadrimestre de.
2006, o crescimento do fatu
ramento das indústrias cata

rinenses foi de 8,59%, segun
dó a pesquisa Indicadores

Industriais, divulgada nesta

segunda-feira pela Fiesc

(Federação das Indústrias).
O incremento foi maior que
a média nacional no mesmo

. período, de 4,8%, e também

que o resultado do levanta
mento anterior, em que a

FIESC apontou crescimento

das vendas de 7,03% em

relação ao primeiro trimestre

de 2006.

Quatro setores cresceram

acima de 10% nos primeiros

quatro meses deste ano em

relação ao mesmo período do
ano passado e puxaram o

índice geral. As indústrias de
alimentos e bebidas aumen

taram as vendas em 16,75%
no período, seguidos das em

presas de máquinas e equipa
mentos (15,42%), material
eletrônico e equipamentos de
comunicação (13,32%) e

veículos automotores

(10,77%). O aumento da de
manda no mercado. interno,
aliado à retomada das expor
tações em alguns setores e a

fraca base de comparação,
após dois anos de resultados
ruins.

Apenas três segmentos
tiveram queda no fatura
mento no quadrimestre: con
fecções e artigos de vestuário

(-3,4%), metalurgia básica (-
4,6%) e cerâmica para
revestimento (-1,79%).

MEIO AMBIENTE

Presidente da
Fatma participa
de reunião

O presidente da Fundação
do Meio Ambiente, Carlos
Leomar Kreuz, participou
nesta segunda-feira, em La

ges, da reunião conjunta das
câmaras técnicas de meio

ambiente e indústria florestal
da Fiesc. Estiveram presentes
na ocasião � secretário de
Estado de Desenvolvimento

Econômico e Social, Jean
Kulhmann, o presidente da

Fiesc, Alcantara Correa e

diretores regionais da

instituição. O principal tema
debatido foi a regula
mentação da Lei da Mata

Atlântica, aprovada no final
do ano passado pelo Con

gresso Nacional e que pode
inviabilizar a exploração de

pelo menos 1/3 do território

catarinense, formado por

campos nativos.

'>Or

O,CORREIO DO PO� I

I

PeloEstado
Combinado
illS recebeu ontem dos conselheiros
do TCE o parecer sobre as contas do

exercício de 2006, já encaminhado à

Assembléia Legislative, Ficou acertado o
acompanhamento das contas do Executivo
pormeio eletrônico, através do projeto
Esfinge, que deve ser o primeiro caso no

País.Conforme o secretário SérgioAlves
(Fazenda), os dados da administração
pública já começam a ser compartilhados
com o Tribunal. No encontro, presidente da
se Parcerias, Alaor Tissot, informou que
todos os processos licitatórios da empresa
passaram a ser discutidos com O TCE.

Status
Produtores e profissionais da indústria
se mobilizam para manter o recém con. ,

quistado status de zona livre de febre
aftosa sem vacinação por SC_. O tema e

pauta de seminário que o Conselho Re-
I

gional de Medicina Veterinária promove
em Lages. "Precisamos trabalhar muito

para manter esta condição sanitária'.
afirma o presidenteMoacir Tonel. ,

Garantia
Gás Natural Veicular deve passar a abas·
tecer automóveis em Chapecó a partirdo .

próximo ano. A garantia foi dada pelo
presidente do Sindicato do Comércio Va.,
rejista de Derivados dePetróleo de Lages,'
Sadi Mohtemezzo, durante exposição so

bre:o tema=Futurodo Revendedor'vem
evento promovido pelo Sindipostos.

r, ('Fich�{'" ,'l.·! ,.

.f' :
1

Quarto colocado' na &gputa ao gbveinÓ
em 2006, Antônio Carlos Sontag assina fi
cita de filiaçãono PTB hoje, naAssembléa I

Legislative, na presença do presidente da

sigla, deputado estadual Narcizo Parisoí
to. Além de afinidade religiosa - ambos
são da Igreja doEvangelho Quadrangular'
- o ex-socialista disputou o governo ter

do como vice o trabalhista [airMiotto.

Agronegócio '.

Federação daAgricultura (Faesc) e Fede
ração das Indústrias (Fiesc) promovem
o 4º Agroint - Curso de Integração do'

Agronegócio para Exportação - dias 14
e 15 deste mês em Florianópolis. Serão
12 palestras com autoridades nacionais

ligadas ao agronegócio.

Orçamento
Deputado federal

.

Paulo Bomhausen

(OEM) apresentou emenda à Lei de Dire

trizes Orçamentárias excluindo a CpMF
do orçamento dó ano que vem. A�gu'l
menta que o Jato de o governo pretender
prorrogar a contribuiçãó aprovando uma I

emenda não justificá a inclusão dos r�cur"
sos que serão 'obtidos por mein dela na

LD02008.

- Agenda
'

Senador Cristovam Buarque (PDT) ,es·
tará hoje em Criciúma. Dá entrevista
para rádios locais pela manhã é à tarde
ministra palestra A revolução pela educai
ção para alunos do Ensino Fundamenta
e professores. Janta com lideranças do

partido.

Convidado
Governador Luiz Henrique é convidado
da ADVB/SP para participar do Fórum
de Debates Político Empresarial. Será
dia 11, em São Paulo. LHS falará sobre as

ações necessárias para o desenvolvimen
to brasileiro. Na mesa de debates estarão
os presidentes da Embratel, AmU, Sera
sa, Nestlé e outros empresários.

Degraça
Comissão de Assuntos Sociais do Sena
do discute hoje em audiência pública o

projeto da senadora Ideli Salvatti (PT)
que garante a vacina anti-papilomavirus
humano (HPV) gratuitamente à popula
ção pelo SUS. A imunização custa mais
de R$ 1.000. A Anvisa estipulou em R$
364 o preço máximo da vacina, mas é
necessário tomar três doses (total de R$
1.092) para estar livre do vírus; principal
causador do câncer de colo de útero.

Recomendado
Já a Comissão de Agrículrura da Câmara

pode votar hoje projeto que cria o Pro

grama de Financiamento da Casa Própria
Rural, destinado ao financiamento da

construção, compra e melhoramento de

habitações para famílias do campo. O re

lator, deputado Celso Maldaner (PMDB),
recomendou a aprovação da matéria.

Utilidade
Comissão de Viação e Transportes pode
votar hoje projeto de lei que obriga sina

lização nas rodovias federais indicando
o hospital mais próximo. A responsabi
lidade seria do DNIT nas federais e das
concessionárias, nas privatizadas.

Forças
Secretários executivos da Amesc (Araran
guá), Amurel (Tubarão) e Amures (Lages)
e Amrec (Criciúma) reúnem-se hoje para
discutir a organização de um encontro

mesorregional de prefeitos, agendado
previamente para o dia 29. Objetivo é unir

forças para fazer reivindicações.

Cobrança
Desde ontem as 36 Gerências Regionais
da Secretaria da Fazenda usam o Sistema

Cobrança desenvolvido pela Pasta para
agilizar e padronizar as informações fis- _

cais prestadas pelas empresas ao Fisco. O
sistema filtra informações sobre imposto
declarado, parcelamentos e omissões de

declaração e facilita a padronização da.
cobrança feita pela Fazenda.
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Que-MATE: POlÍCIA FEDERAL INDICIA IRMÃO DO PRESIDENTE

·ula não acredita no

nvolvimento do irmão
segunda-feira a

realizou busca e

reensão na casa de

vá, em São Bernardo

SíLlA

o irmão mais velho do

esidente Lula, Genival

'cio da Silva, o Vavá, foi

idado por tráfico de

uência no Executivo e

ploração de prestígio no

iciário, segundo reporta-

m publicada ontem pelo
al.Folha de São Paulo.

A Polícia Federal realizou

segunda-feira, dia 4, busca
apreensão na casa de

nival, emSão Bernardo, no
C Paulista. A Operação
que-Mate, deflagrada nos

tados ele Mato Grosso do

I,Mato Grosso, São Paulo, .

raná, Rondônia e Minas

rais, prendeu 77 pessoas

usadas de envolvimento em

'm�ty9P10 contra�an�o de
ças pararnáquinàs caça-

queis, corrupção e tráfico de

ogas.

Segundo a reportagem, a

pediu a prisão de Vavá,
las a Justiça indeferiu o

'dido alegando que o tráfico
.

e influência e a exploração
I e prestígio não beneficiaram

,.

máfia dos caça-níqueis e

o ue ele não faria parte da
uadrilha.
O presidente Lula elogiou

. Itr�balho da Polícia Federal
.ahzado na Operação Xe-

LULA MARQUES/FOLHA'IMAGEM

Lula pede para que a Polícia Federal tenha serenidade nas insvestigações

que-Mate, mas disse nâo . componenteseletrônicospara
acreditar no envolvimento de a utilização em máquinas
seu irmão com o esquema. caça-níqueis. A suposta

"Não acredito que ele tenha quadrilha, que agia nos

envolvimento com qualquer Estados de Mato Grosso do

coisa.Agora,comopresidente Sul, São Paulo, Paraná e

da República, se a Polícia Rondônia, pratica os crimes

Federal tinha uma autori- de contrabando e desca

zação judicial e o nome dele minho, falsidade ideológica,
aparecia, paciência", disse na
Índia.

Lula afirmou ainda não ter

conversado com o irmão sobre

o caso. "Eu sei poucos

-detalhes, as pessoas ainda não
foram ouvidas.O que peço é

que a polícia tenha sereni

dade nas investigações para

que a gente não condene

inocentes e não venha a

absolver culpados", afirmou.
O primeiro inquérito

policial tinha por objetivo
apurar a prática de contra

bando e descaminho de

corrupção ativa e passiva,
sonegação fiscal, formação de
quadrilha, tráfico de in

fluência e exploração de

prestígio.
O segundo inquérito

policial apurava a corrupção
de policiais civis e seu possível
envolvimento com tráfico de

drogas no Estado do Mato

Grosso do Sul. Segundo a PF,
surgiram "alvos" comuns nos

dois inquéritos e suas ações
coincidiam nos atos crimi

nosos dos grupos ligados à

"máfia dos caça-níqueis".

I
pos,ição quer barrar
enezuela no Mercosul
RAsíUA
PSDB e Democratas deci-

a
"

.

e
tram na segunda-feira dia 4
'f

"

llCultar o andamento do
%0 de adesão da Venezuela
oMercosul no Congresso.
O acordo internacional já

- cebeu aprovação de
araguai e Argentina. Ainda
stam a chancela de Brasil e
rug

,
.

uai para que a Vene-
ela seja considerada mem

ro-pleno do bloco econômico
l-americano.
O termo de adesão está

arado na ComissãoMista do
� _ �ercosul e não'tem data para

I 'rvotad A do. ntes e ser apro-

vado pelo plenário da Câma
ra, precisa passar também

pelas comissões de Relações
Exteriores e Finanças e

Tributação.
Com o aval dos deputados,

o termo de adesão vai para o

Senado; onde terá de passar

pela Comissão de Relações
Exteriores e pelo plenário.

"O DEM e o PSDB vão

criar obstáculos para' a
votação do termo de adesão

da Venezuela até que o

presidenteHugo Chávez faça
'

uma retratação", afirmou o

líder do DEM no Senado, José
Agripino Maia (RN).

CONSCIENTIZAÇÃO

Manifestação pelo
meio ambiente

As 6mil toneladas de gases

responsáveis pelo efeito
estufa emitidas diariamente

pelo Brasil foram simbolizadas
em 6 mil balões brancos presos
no gramado do Congresso
Nacional. Amanifestação foi
promovida pela Ong WWF

Brasil para marcar. o Dia

Mundial do Meio Ambiente.
"Precisamos de desenvolvi

mento no Brasil e ele tem de
ser sustentável. O Brasil é o

quarto país em emissão de

gases no mundo", afirmou
Karen Suassuna, técnica em

mudanças climáticas do
WWF-Brasil.

• PELO MUNDO
.

....

AUMENTO DE CRIMES

O índice de crimes violentos nos Estados Unidos teve um

aumento de 1,3% em 2006, segundo o relatório anual
preliminar de crimes no país, divulgado pelo FBI nesta

segunda-feira. É o segundo ano consecutivo em que uma

elevação desse índice é registrada.

LIBERDADE CONDICIONAL

O ex-médico Jack Kevorkian, conhecido como "Doutor Morte"

por ajudar pacientes em estado terminal a morrerem, foi solto

na sexta-feira, dia 1°, de uma prisão no Estado de Michigan;
nos EUA. Ele conseguiu liberdade condicional alegando que

seu estado de saúde é frágil.

TESTE ILEGAL
O governo da Nigéria levou aos tribunais a empresa
farmacêutica Pfizer devido a um teste clínico i1eg'al que causou

mortes e más-formações a cerca de 200 crianças. As
autoridades nigerianas pedem à Corte Suprema Federal de

Abuja US$ 7 bilhões para compensar os prejuízos do teste.

Caso da RCTV será levada à ONU
A organização Repórteres sem Fronteiras (RSF) anunciou
ontem que levará à Comissão de Direitos Humanos das Nações
Unidas o caso da não renovação da licença de transmissão da

rede privada venezuelana RCTV.

A RSF publicou relatório elaborado por vários de seus

membros após uma estadia na Venezuela no final de maio

durante a qual se reuniram profissionais da mídia.

A conclusão da RSF é de que a Justiça venezuelana não

comprovou a participação da RCTV no golpé de Estado de

2002 contra o presldente Hugo Chávez, um dos motivos

alegados para justificar a não renovação da concessão. Além

disso, critica o embargo do equipamento da emissora, o que
também "pode comprometer a transmissão via cabo" da RCTV,
com a difusão na televisão aberta proibida.

Pesquisa diz

que receio com

aquecimento
global está
aumentando

Muitas pessoas
querem que os

governos ajam

Preocupações com o aquecimento global elevaram-se ao

redor do mundo neste ano e muitas pessoas querem que os

governos ajam para deter as mudanças de clima, mostrou

uma pesquisa divulgada ontem. A divulgação do relatório

aconteceu no Dia' Mundial do Meio Ambiente.

Dos mais de 26 mil usuários da Internet em 47 países
entrevistados em março, 16% disseram que a mudança de

clima é uma 'grande preocupação', de acordo com um relatório

da Nielsen Company e da Universidade de Oxford. Em outubro,
uma pesquisa indicou que apenas 7 % tinham tal preocupação.

"Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo geraram

uma preocupação maior",' disse à Agência Reuters Max

Boycoff do Centro de Meio Ambiente da universidade.

Segundo ele, relatórios da ONU (Organização das Nações
Unidas) culpando emissões provenientes da queima de

combustíveis fósseis pelo aquecimento que poderá levar a

mais ondas de calor, desertificação, enchentes e aumento

dos níveis do mar aparentemente provocaram temor entre as

pessoas. A maior cobertura da imprensa também teria

contribuído para isso.

".

Acidente deixa pelai menos dez mortos

Pelo menos dez pessoas
morreram ontem na colisão
em uma passagem de nível
entre um trem de

passageiros que seguia para
Melbourne e um caminhão,
no acidente ferroviário mais

grave registrado na Austrália

nos últimos 30 anos.

Outras 40 pessoas ficaram

feridas, 12 delas em estado

grave. No entanto, uma
fonte da polícia do Estado de

Victoria advertiu que o

balanço pode aumentar nas

próximas horas, com o

avanço dos trabalhos de

resgate.

I
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VIAGEM: UM PAís QUE���tJLTIVA,SUA� TRAD1ÇÕES

Um rér�:,,-' '-':flíl�Íltado
onde tdiõ�::��fi�rfeito

, -' '1" .

"
. '.' ,¥: "

.

'. t.:: ...f ; �:� .'

2

Cultura, diversão,
comida deücíosa

'"
.� i" I

é o Que o visitante;',; ,,.

.( \i;I« .... �

tem na Dinâmar",

"'-,;I"
, :',�'Í

Era uma vez um reino;���J
onde o povo era feliz e falava- ,

uma língua estranha, replerti:';(
de "os" com som de "ê", .chei��:}
de consoantes e quase nenhu/;::;
ma vogal. Os habitantes desi.e-.\�\\
lugar ficavam longe das.:;."
guerras dos reinos vizinh�,s/�:;1.
gastando seu tempo cuidaitdà"'��":,

• 01,'

do lugar e de sua própria>' 'o
'

. '. '. "'o
•

o

,

• •

cu] tura. Es te lugar mágícçLc Patada QbrJgatOfl��a Dinamarca e a Torre de Rundetarn, consíruda em 1642
.... ,.�"i ',....��.'. _'

. \ � "0
"

\.�
- " " "

chamava-se Dinamarça<�!$i�\;·�i\�nte�S:. 'Q lug,ªt:é, .mesmo czar russo Pedro, O Grande;
aíquenasceuHansChristiârl':�l'.�e·xeInplo·'p'�i��oomundo e e também uma visita ao

Andersen, um d�s maiO:i'�' "sinônimo °do 'qLie é 'bom e Museu Nacional de Arte.

autores de histórias '. dl\0,:boitito. POt;�is�Q,qt1e quando O Parque Tivoli merece'

princesas, rainhas e reinadô;'>"':-'àlguém quer·�ê' referir à um capítulo à parte nesta

É claro que no seg�r'tà€):�··.algumà'cQisa;'J;fiuitó boa, 'diz. nossa viagem. Construído em
milênio muita coisa mudOll>"que é·"dJ.han{�1:'ciúês";.,As 1843" trata-se de um

;' .

',I
. ,

.' '.,_ , ...... ,

�.. ," o.i,.,�

no entanto continua sendo;" bicicletas "tornaram o 1ugar extraordinário conjunto de

um reino e, como tal, tem suá ....
·

doscarros.deítembemmenos brinquedos e onde acon-'

rainha. '
.' ,(;r�.poluiçã6,e.:'â·'pà.p!lráção 'é tecem inúmeras apresen-

A capital, Copenhag�ê�?',��mável, e ..�44��4a,:n�ltlral- tações teatrais; um grande
não é muito conhecIdà :do:��l�l..roent�;:4:�pit.qui�,� â'�ais centro cultural que abriga o

brasileiros, no entanto qúe�f2:qilti$a:::d�7�lii\���f�:'""Sua Teatro Chinês e salas de

ainda não-foi não sabeo q'l!��,elv1ajçstade\,r�.:�a:iriha:�:Mar- concerto. Também aqui, os

está perdendo. Ç�lt_�it' '\:g:��the�If;.&�i:1�;::���s,sÚTel melhores restaurantes. À
diversão, comida delicies o;;·§,eifKS, �rdiveis noise, o Tivoli se ilumina com

'uma cerveja irre���tí)r�f �p .ó'::;{ 'c: ��}!� da mais de dez millâmpadas.
que o visita'iit.Ô\�·,'.j"·

\' "

"�,��: ,;' �li���:i- Em todos esses locais você

perimentando ''I)'.õd , ,. rIDbrg'" ,1i'l�t� 'da vai ser tratado como 'um rei.

cidade é aberta para ::}6-�f'rainhà;:�riili��síti à�orre e Isto porque o dinamarquês é

mundo. O cais de NyhàV:Iil.lt',.Rundetain;.,:çQ,n�tn:iída em educado por natureza,

considerado um dos sÍII1bol�s' ��;1642r co�s�u�1i�O degraus, praticamente vive "num

da cidade e é neste lugar q;Ué:,'�:gue fóranigargaclàs',acavalo mundo encantado". Vale a

ficam os melhores res't�úl��'�"'Jp(t-io,.Rel.;ôB-ilS���:�ÍY,,�e,p�lo pena.
<f ,{:,;;:;,::�:��:�:����.':�4.:::�: "::'''::��:�';';\�''�'e:.;. "

Falar em com

Dinamarca é lembra'�'
�.' -;'_ -�;.. ';

mesa sempre f�'tl�t.�.'
deixe de apreéiar" " .. ','

brod", urnbUffet'
variedade de

,

queijos, frutos dó th�i
\_ ;..

que se come com pao.'
melhor pão, já que' é,'d�V
'í:narquês. Lagostas, peixes .

, , f�-�
outros frutos do mar fa.ze�'�{
pal;te do cardápio ciiári:(�\��;�r ",

"".
'

muito popular também é'U�,�Cad4ultir' alguma coisa como paga. o preço do luxo e da

tipo de cachorro-quenre'l,"" lembrança db �'.�eino da sofisticação, como o Hotel

que se compra na§ ruas pe' ";�üar.Qchinhâ:'.; 'cohi'o diria D'Angleterre; depois tem os

nome de ".raIser":
,I Cl:itistià.nAntter��n."" m�dios e os mais baratos,

Na capital mundial .. : .·A'i,.p:fra:est�litJua.lrot�- corria o Cabb-Inn Scan-

fábula, podem-se encpp.t e:iJ.;a ,�,Ql1
.

�g,d�s, os dinavia. Tem ainda algo
exclusivas peças dê,' .

� �Ó$::.e', ;�r dê�um pouco conhecido por 'nós,
nato em cerâmica e vidro;" I

modo geral;.melhoram na brasileiros, os albergues. Os
•

o,' 1t�' t:�,l;) ,
,'.� _.' ." -

�v' •
,_- .

Exclusivos da Din�tp�r:
"

ép?c�"ao.��t
.

','�"Ju:!�rnO preços são excelentes e o

caros também. Mas.e', ('deles)'. "E, ill notéis Copenhague Youth Hostel é
sempre um jeitinh�;,:. sof����?Qs. <;�'�r:o:�dy se -rnuito procurado podá.

. �-�1:"j(j�fo ,"5:�"-,��.';';F� '�:::,�:\. ',' '_

',1_ ," �_ ...,_ .• ::��",.�,:. ���?:., {� .;�:���il�:';�;�_ :-O" .�. � "f> •

OCORREIODQPÜ\ '

Dinamarca
"

0.0 '.' ,_,

A história do povo dinamarquês

/.'

Parque Tivoli, inaugurado em 1843, é palco de apresentações culturais

A Dinamarca (Danmark.
em Dinamarquês) é um país
escandinavo do norte da

Europa composto pela penín
sula da [utlândia e por um

arquipélago de ilhas planas e

baixas.
A origem de Dinamarca

está perdida na pré-história.
Sua fortaleza .mais velha é

datada do século VII, ao

mesmo tempo em que o novo

alfabeto rúnico. Após o século
XI, os dinamarqueses ficaram
conhecidos como Vikings,
colonizando, invadindo e

.negociando em toda aEuropa.
Em vários momentos da

história, a Dinamarca contro
lou a Inglaterra, Noruega,
Suécia, Islândia, parte das

Ilhas Virgens, partes da costa
Báltica e o que é agora o

norte da Alemanha.
O movimento liberal e

nacional dinamarquês teve

seu momento culminante em
1830, e após as revoluções eu
ropéias de 1848, a Dinamarca
tornou-se uma monarquia
constitucional em 1849, O
monarca é formalmente o

chefe de estado, mas esse

papel é em grande medida
cerimonial. O poder execu
tivo é exercido pelos minis
'tros. A atual monarca da
Dinamarca é a Rainha Mar

grethe II. Seu filho, o Príncipe
Frederik é o herdeiro do trono.

Depois da segunda guerra
de Schleswig em 1864, a

Dinamarca foi forçadaacB
Schleswig-Holstein à Prfu 1

em uma derrota que dé

marcas profundas na ideí

dade nacionaldinamarqu

Após este ponto, a Dinan}>

adotou uma política
neutralidade, permanecer
neutra na Primeira OUf

Jb'lMundial. Em 9 de an
[ "nl

1940, a Dinamarca lOll

dida pela Alemanha N
"

(operação WeserübUD1
't

permaneceu ocupadadufJ'
toda a Segunda GuerraM

- r,
dial, apesar de alguma ,

tência interna. Após ag�:
'

tornou-se membro da °0,
e, em 1973, da Co�unl� rr

Econômica Europela (

União Européia).
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arnnn O
Maroon 5 está de
volta ao topo das

paradas norte
americanas. Donos de
sucessos como "She will be
loved" e "This Love", eles já
venderam quase 500 mil

cópias do novo cd em

apenas uma semana no

Estados Unidos. Batizado de
"ItWon't Be Soon Before

Long", disco chega às lojas
cinco anos depois do
estreante "Songs About
Jane".
A banda formada por
Adam Levine, James
Valentine, Jesse
Carmichael, Mickey
Madden e Matt Flynn,
chegou ao primeiro lugar
no Canadá e EUA. O
Maroon 5 desbancou o

Linkin Park e a

"princesinha" Avril Lavigne,
até então presenças
imbatíveis na lista dos mais
concorridos.

I

O primeiro single de "It
Won't Be Soon Before

Banda lançou "ItWon't
Be Soon Before Long"
no final de maio e já
lidera paradas norte

americanas

DIVULGAÇÃO

Long" é "Makes Me
Wonder", cujo Clipe usa

imagens. coloridas mescladas
com montagens
cinematográficas. A música

já está tocando nas rádios
de todo o Brasil.O álbum,
com 12 músicas, tem

produção de Mike Elizondo,
Mark "Spike'! Stent, Eric
Valentine e Mark Endert.
Na opinião do .guitarrista
James Valentine, o cd é

ainda mais dançante que o

anterior. "As batidas são

mais pesadas", disse o

músico à revista americana

Billboard.
O repertório do disco tem

as seguintes músicas: If I,
Never, Little ofYour Time,
Wake.Up Call, Won't Go
Home WithOl�t You;
Nothing Lasts Forever,
Makes Me Wonder; Can't
Stop, Goodnight,
Goodnight, Not Falling
Apart, Kiwi, Better That
We Break e Back at Your
Door.
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III PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h20, 17h40, 21 h - Todos os

dias)
Cine Shopping 2
A Estranha Perfeita

(16h�0, 18h50 - Todos os dias)
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo

(21 h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(17h40, 21 h - Sab/Dorn/Oua)
Cine Shoppi�g 3
Homem Aranha 3

(16h, 18h40, 21 h20 -

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

Sab/Dorn/Oua)'
Shrek Terceiro
(14h - Pré-estréia quinta-feira,
7/06)

Joinville

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo

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

dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3

(i 6h1 0, 18h50, 21 h30 - Todos
os dias)
Shrek Terceiro
(14h - Pré-estréia quinta-feira,
7/06)
Cine Mueller 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo (leg)
(15h, 18h15, 21h30 - Todos os

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

dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 O-Todos os dias)
Homem Aranha 3 (leg)
(18h50, 21 h.40 - Todos os dias)

Blumenau
'

Cine Neumarkt 1
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (leg) .

(14h45, 18h, 21 h15 - Todos os

dias)
,

Cine Neumarkt 2
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (DUb) .

(14h, 17h15, 20h30 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 3
Minha mãe quer que eu case

(17h, 22h - Todos os dias)
Um Ci'ime de Mestre

(14h30, 19h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 4

.

Homem Aranha 3 (leg)
(13h45, 16h30, 19h1 0, 21 h45 �

Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Homem Ar.anha 3 (Dub)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Premonições
(14h10, 16h20, 19h30, 21 h40-
Todos os dias)

� SERViÇOS

Jantar
JARAGUÁ DO SUL
SER Marisol
Jantar Típico Polonês
15 de junho, às 19h30

Feira
GUARAMIRIM
Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar
I Feira Ponta de Estoque 2007
7 e 8 de julho

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Ponte Abdon Batista terá passarelas

o Correio do Povo, edição de 6 a 12 de junho de 1987, noticiava que a

Comissão Municipal de Trânsito aprovou naquela semana o estudo

apresentado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura, prevendo a

construção de duas passarelas na Ponte Abdon Batista, exclusiva para

ciclistas, incluindo uma passagem sob a ponte para os que demandarem

ás ruas Jorge Czerniewicz, Max Wilhelm ou ao centro da cidade. Esta

medida possibilitaria segúrança e melhor fluxo para veículos e

motocicletas.

A CMT havia decidido por sinalizar todas as lombadas existentes na cidade

e também aprovou a implantação de lombada em frente a Escola Básica

Julius Karsten. Segundo a matéria a Rua Cel, Procópio Gomes, nas

proximidades do Cemitério já havia recebido a lombada há duas semanas.

O CORREIO DO POVO

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

• ANIVERSÁRIOS

Se o seu mundo é o monde do .

entretenimento e cultura, então seu

jornal é ° Correio do Povo.

� SANTO
. Sao Norberto

Se esquentando do friozinho e pronta para dormir, a poodle Meg foi cllcada
pela dona e leitora Janete VicenzL

1lI1.hJ JJII.JIIIDvllJ "Ii ...

·t;��A'< %.@ :1,.

i �Eferriérides"
I· D.íêl��O PQ'àdor,'Be Órgãosl4\h
i

Dia"D�' 0iDe a�9�e.da�
tropàs ali�aas Carí?ll ôá1t<y
Mancha O.944),

'*':?---�:�' - <,,(/"'-' -, cillo-'

�1q,Bai'�"'

• UTILIDADE PÚBLICA
�Festival
As inscrições para o 5a
Festival Alternativo que
acontece no dia 10 de

novembro na Parque
Municipal de Eventas, padem
ser feitas na secretaria da

Escola Bicho Grilo.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

6
LORIANÓPÓLlS
MíN: 7°/ MÁX: 23'

'\�}i)'

Inaugurado o Ashm an

Museum;-,;I) pril)))eirO'ij;Juseq11
público do mundo.

�1954
'f7(\1\-'- ;ú '''\:: "\?t>:,_,:, /, _;?{;" ';<;;hKf

O pâpaHio XII i�ai.Jgura uma redeY

de �!�I!3vi�ã.9 .q�!� pa�§,.�>a U��r i
oito' pfiÍsês da Europa cic1ôêntal.

.
.

� �

�>t1

�1960

5
N�:Cleh�âs cÔffifirma"ia d

de urânio"de alfi> teorna bacia o

riofJ:rbrnb.�tas: �p n(j�(ie do":Pará.t}:,,,

�Beneficente
O Centro de valorização da

Vida promove dia 10 de

junho, às 14 horas, 0'11

Café Bingo de Tortas. O
evento será no Salão de

. Festas da Rainha da Paz,
Bairro Vila Nova.

� Inscrições
As inscrições para o 2a

Stammtisch de

Guaramirim podem ser

feitas na Casa da Cultura

"Paulino João de Bem" e

na Secretária de

Esportes.

• PREVISÃO DO TEMPO

Possibilidade de chuva no Estado

A massa de ar seco e frio se desloca
lentamente para o mar e perde força
gradativamente o que possibilita a presença
de mais nuvens em Santa Catarina e

favorece a formação de nevoeiros ao

amanhecer. Durante as tardes a temperatura
se eleva um pouco mais. Vento variável de

fraca intensidade.

� Jaraquá do Sul e Regiáo

HOJE �
MIN: 6°C �
MÁX: 26° C
Sol com nuvens

QUINTA �
MíN: s-e�
MÁX: 260 e
Nublado

� Fases da lua

SEXTA

MíN:11°C
MÁX: 28° C

SÁBADO
MíN: we
MÁX: 2go C
Sol com nuvensSol com pancadas de

chuva

MINGUANTE
• Legendas

08/06

NOVA CRESCENTE CHEIA

(} e�) Ç[) d G .".
f:nso�fl.rado Parcialmente Nublado lnstàve! Chuvoso Trovoada

ntltllado
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,NOVELAS

Eterna Magia .

Loreta humilha Eva. Conrado encontra

um livro de poesias com um bilhete de

Eva. Max entrega
uma recompensa a

Lucas, Nicolau, Jonathan, Bernardo,

William e Oscar por terem salvado Eva.

Berta não sabe c?mo encontr�r o anel

de valentina.Medela revela a Nma que

sabe de seus poderes. Conrado se

irrita ao saber que Loreta discutiu com

Eva. Nina marca a data do casamento.

Joaquim quer saber de Padre Agnaldo
se Regina lhe contou algo sobre o

hOmem misterioso. Lucas vê Nina

provando o vestido de noiva e fica
,

encantado. Rafael perseçue Medéia e

a obriga a conversar com ele.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Gui insiste que Elizabeth é sua

convidada, mas Arthur a expulsa da

festa. Maria faz as malas e vai embora

com Jo da casa de Lance. Ele sofre

por ter sido obrigado a mentir para
afastar Maria. Elizabeth diz a Arthur

que além deles dois, Gui, Lance e

Maria foram lesados por Ultimo e que
os cinco deveriam se unir. Rosa conta

a Gui que Maria entendeu tudo errado

e que ficou com ciúmes dela.

Marquinho e Tadeu dão o barco que
fizeram para Lance. Maria Clara faz

compras para Barrão. Lance combina

trabalhar no barco de Léo por uma

semana..

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical �'.
Taís pede para Mariano fotogr�far a
pousada que Daniel vai ver, para
colocar no fundo da foto alterada. Taís

pede ajuda a Ivan e manda que ele
chame Tatiana. Olavo dá dinheiro para' ,

.

Bebel comprar toalhas novas e um

roupão. Tatiana fir.Jge ser de uma ONG
e pede a Paula um orçamento com

fotos im'@6;er@!L !Ivwt;e mrn &li �., ç;

aguar&á'hlJ� têlefo�erth �é'iMtribn -.

no meio da estrada entre Rio e

Correias. Daniel e-Barreto visitam a:

pousada. Ivan simula u'm defeito no,
carro e vai embora. Daniel vê Taís na

beira da estrada e oferece carona.

Lúcia chega de viagem antes e decide
preparar um jantar para Cássio. Cássio
paquera uma mulher na praia. Tatiana
pede que Paula lhe entregue o

.

orçamento na rua. Paula estranha ao

ver Taís'chegahdo no carro com' baniel

� RECORD - 19h15

Lutdo Sol
Marçelo aconselha Stella a não-se

. �te�ipjtar contando a Freddy que teve
�m,çâso ecue Drica pode vir a não .

�eff,ilh·acdílle. Pede que ela aguarde o ,

resultàdó, para não que magoar ti
.

marido sem necessidade. Odete pensa
qUe Kayla foi mandada embora, mas a

s�cretária a surpreende dizendo que
Mllena lhe deu folga, que vai pra praia
e que a chefinha ainda lhe prometeu
aumento. Bernardo se irrita e dispensa
Van. Drica telefona para Vicente
contando que ele será admitido na
fábrica de pranchas de Bernardo.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Zaqueu aponta uma arma para a

cabeça Pé de Pato, que está ajoelhado
num lugar ermo. Zaqueu o acusa de
traidor, de tê-lo largado nas mãos de
Jacson e que vai matá-lo. Pé de Pato
pede que Zaqueu o ouça e se safa
co

'

nvencendo-o a se unir a ele Sovaco
e p . ,

d'
aVIO para invadirem o Torto. Torres

IZ a Jacson que tem certeza queZaqueu (Caranguejo) não morreu e
teme que ele se junte a Sovaco paratentar invadir o morro. Jacson lembra
que tem um trato com Sovaco, mas
�ue quem é perigoso mesmo é Pé de
a�o. Boris e Marcelo tomam
cal' .

plnnha na birosca do morro e

���elo o chama para ir até a casa de
ana, que agora abriga o centro

comunitário.
os resumos são de responsabilidade das emissoras
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��GRAVAÇÕES
Sandy e Junior estão a

todo vapor com o "Acústico

MTV", que marcará o

último trabalho dos irmãos

juntos. As gravações
aconteceram ontem e

continuam hoje, em São

Paulo, e contará com

participações especiais dos

cantores Lulu Santos, Ivete
Sangalo e Marcelo Camelo.
O álbum "Acústico MTV"

será lançado em açosto.e,
logo em seguida, a dupla
sai pelo Brasil com a turnê
de despedida.

��INDECISÃb��DESPREPARO
Para o site Terra, faltou

preparo a Diego Gasques na

estréia do quadro Paredão do

Alemão no. Fantástico. A idéia
batida de mostrar o dia-a-dia
de um famoso podia ter
ficado mais interessante, se
não fosse a Globo querer
aproveitar o carisma do

Diego, sem lhe oferecer
bom treino antes. Diego
entrevistou a Miss Bras'
Natália Guimarães. As

perguntas, todas deco
foram ditas de forma
mecânica.

��NOIVOS
Jay-Z finalmente pediu a mão

Qe Beyonsé Knowle,s em
,�.::} ,,}-,::;;.

.é�sament9· A proposta
aconteceu durante uma viagem
romântica a Cannes, na França.
Segundo o site "M&G", o
rapper e a cantora estão '

planejando trocar alianças
entre setembro e outubro deste

ano, no HavaL Segundo uma
fonte do site, este-será "o

amentn do hip nap", Jay"�1+
,'�

'. '.; ..
',

. t' -, ':';:.,'.- .:
t�

ra até prometido' a Beyoncé
,.

o maior diamante que ela

puder pôr no dedo.

, ��IGUAL
Victoria Beckham e Cal\1efbn

p Diaz calçaram ames

�sapato, dagrife CjJristia
Louboutin, na premiaçãe d@",e ,

MTV Movie Awards 2607, nÓ
domingo, em Los Angeles.
As duas descobriram a

coincidência nos bastidores

da premiação. Os sapatos da

grife custam', em média, R$
�J .400 o par, mas, ao que
tudo indica, eles não sãO's
c··'"

.

�

exclusivos. Cameron se,

divertiu a valer com a
.

coincidência,

Apesar de Tutinha (dono da
Jovem Pan e qo "Pânico") �11estar espahanco que renovou �
com a Rede TV! por mais dois I
anos, humoristas como Ceará, I
Vesgo, Bola e Sabrina Sato, I

por exemplo, ainda não

assinaram nada. Os

integrantes do "Pânico" querem
aumento salarial e maior

porcentagem na divisão dos
lucros do programa. Iutinha
andou negociando com a

Record. A emissora queria
impedir que o "Pânico" falasse
da Globo. A conversa esfriou.

• SUDOKU ..SE• DIVIR Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

, ·i
,

Io leite e o vinho

O leite e o vinho batem um papo acalorado e o leite diz:
- Vinho, você é mau. Embebeda as pessoas e as mata de'
cirrose .. , Eu, pelo contrário, só dou saúde para todo mundO!
O vinho não aceita a provocação e responde:
- Tudo bem, mas tem uma coisa: a minha mãe é uma uva e a

sua é uma vaca ...

Conselho

Ao ver a filha saindo para uma festa, a mãe aconselha:
- Divirta-se, minha filha, mas comporte-se bem, ouviu?
Aí a menina responde:
- Espera aí, mamãe! Ou uma coisa, ou outra ...

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

quadrado de 3x3.

II HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Seus caros amigos estão a fim de lhe
estender a mão, de abraçar você e sua causa,
sim. Você está sobrecarregado, correndo
feito doido e fazendo. tudo sozinho porque
quer. Você vive dizendo que não precisa de
nada nem de ninguém ... Se o pessoal ainda
não se apresentou é só por falta de

convocação.

Câncer 21/6 a 21/7
O dia tem tudo para agradar um canceriano
da gema: há uma abertura para as conexões
entre almas. Ligações profundas e muito
mais ricas que ordinárias questões preto no

branco. Convém ter seu periscópio bem

regulado para se orientar e se encontrar no
emaranhado de cores e nuances da

paisagem.

Libra 23/9 a 22/10
Não imaginava que tinham os mesmos

planos que você? Bobinho, já estão

seguindo você há um tempão ... Estão

precisando de um líder e você preenche as

qualificações. Há gente realmente
interessada em suas idéias, artes & talentos.
Como assim, tirar o time de campo logo
agora que a bola está no seu pé?!

Capricórnio 22/12, a 21/1
Viu como não são só os outros que têm

imprevisíveis emoções? Se você passar por
estados variáveis e inexplicáveis, procure se

observar, aproveite a oportunidade para se

descobrir um pouco mais, conhecer seus
segredos. O consciente deixa muita coisa

passar batido, mas o inconsciente tudo
registra.

Escorpião 23/10 a21/11
Pode não. ser o que parece. Dúvidas
imobilizantes atormentando a cabeça e

encharcando o coração? Use seu ferrão,
corte a rede de pirações. Acenda a luz e

esclareça as coisas. Quanto mais o tempo
passa, mais as peças vão se encaixando no

velho script, justificando medos, julgamentos,
acomodações ...

Aquário 21/1 a 18/2 i
Uma coisa pequena. para aqual você não deu I

importãncia agora volta para cutucá-lo?
Talvez seja um sentlmerito do qual você não
queria nem saber, que empurrou para um

canto, um arquivo que você deletou, mas
que ficou lá na lixeira e que se restaurou
sozinho ... Preste-se atenção, aquariano
queMdo.

.

Touro 21/4 a 20/5
Você gostaria de ter o controle sempre na

mão, sendo você a apertar todos os botões?

Mas, cadê o controle?! Deve estar por aí,
em meio às almofadas do sofá. Deixe a

alma (a sua, a de todo mundo) vagar bem
soltinha, sem nãos nem senões. Alternativa?
No momento estamos em falta. Role e deixe
rolar...

Leão 22/7 a 22/8
Que é isso, leãozinho?! Nada de ncar
patinando em pensamentos
inconvenientes, tampouco partir para
atitudes precipitadas. Ok, as estrelas não
estão ajudando muito e podem ocorrer

alguns momentos tenses.Adicione uma

pitada de flexibilidade e paciência que
tudo sairá bem ao seu gosto.

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mais uma viagem, mais descobertas.

Espaço: aqui, tempo: agora. Mergulhar fundo
dentro de si, se conhecendo, re-conhecendo.
Quantas surpresas! E sem precisar sequer
levantar-se de sua poltrona predileta, sem
precisar gastar um tostão. Viu só? A

evolução é, além de tudo, uma viagem
econômica.

Sagitário 22/11 a 21/12
.

Desta vez não foi o que você disse, mas o que
você não disse. Vai saber o que as pessoas
querem?! Relacionamentos são assim,
constante alquimia: ingredientes se

transformam, toda alteração é sentida e mexe

nos demais. Sempre há descobertas,
aprendizados ... Não é assim que você gosta,
afinal?

Virgem 23/8 a 22/9
Já que, virginianamente, você não gosta
muito de fugir da rotina, é a rotina que dá
um jeito de ficar bem longe de você. Bem
vindo a um dia imprevisível e desafiador:

logo ali há elementos das profundezas da
sua mente a lhe espreitar. Lembranças?
Traumas? Sonhos? Só você mesmo poderá
investigar.

Peixes 19/2 a 19/3
Meio mexido? Um peixe quer ir pra lá, o

outro. não quer saber de nada ... As
revolvências nas suas internas podem deixá
lo confuso, mas desse caldo caótico

emergirão decisões írnportantes. Você está
sempre pensando em fazer coisas e mais
coisas, mas talvez esteja precisando é de
umas boas férias.
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MANUAL PARA NOVOS
COMUNISTAS
Com a queda do murro de
Berlim e o fim da União

Soviética, muitos esperavam

que o comunismo ficasse mais

light. Aguardavam o

neocomunismo da China,
adesista do capitalismo. De

.

olho nisso, e até em Yans
chineses para financiar

campanhas, os meus amigos
Jean Leutprecht e Adernar
Saganski, o Mazinho, viraram
adeptos de Lênin, Stalin,
Kruschon e Mao T 'se-tung. É!
Mas seus amigos dizem eles

que já estão arrependidos. O
arrependimento é porque o

manual de instruções do
comunismo veio da Coréia do
Norte e cheio de restrições.
Quase tudo que o capitalismo
oferece, não pode. Ipod, não
pode; caviar, nem pensar;
salmão, não e não! E a coisa

vai além: cabelos e barba não

podem ser cortados, calças
com tecido de pelúcia,
ceroulas com estampa do
ditador coreano, etc. E por
fim, as amadas Merivas terão

que ser vendidas. Como
opção para deslocamento, um
Lada ou o chinês Chana

(Utility ou Family). É moleil

DAZARANHA
É bem nesta quarta-feiraque

.

o excelente o grupo .

catarinense Dazaranha dá um
rasante em [araguá do Sul

para um megashow na

Moinho.

PARA OS DE BOM GOSTO
Com o fechamento do
restaurante Allegro, estão
surgindo novos lugares para
os mais exigentes. Um deles é

o restaurante do Hotel
Estância Ribeirão Grande, da
minha amiga Nadilma
Tavares, que promete para
breve uma noite 'temática aos

sábados. Outro é o Hotel

Mercury, que contratou um

chef alemão para satisfazer o

paladar dos mais sofisticados.
Ainda bem!

DE JARAGUÁ PARA O
MUNDO
O bem-lançado amigo Márcio
Paloschi, gaúcho radicado em

Jaraguá do Sul, formado em

Moda e em Artes, é o

representante catarinen�e do
XII Circuito Internacional de
Arte Brasileira. Ob�as de arte
de Márcio, junto com obras
de outros brasileiros, estão
sendo expostas de forma
itinerante em países como
Áustria, China e T;ilândia.
Para o circuito, Márcio
confeccionou quadros em
estilo contemporâneo, que
apresentam linguagens
híbridas: o artista utilizou

fotografias e desenhos e fez

intervenções com pintura e

costura. O encerramento do
circuito vai ser em solo
'brasileiro, no dia 21 de julho,
no Museu de Arte de São,
Paulo. Bola branca!

I�

'.
:. �J

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonçalves@netuno.com.br)
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As elegantes Rubia Kohlbach e Leila Modro, em recente acontecimento só pra elas.

COlCCI
No próximo dia 22 de junho, a catarinense Colcei, uma das marcas mais renomadas do país,
pilotada pelo camarada Alexandre Menégotti, vai inaugurar mais uma elegante loja da grife. Será no
Praia de Belas' Shopping, emPorto Alegre, corna presença de vários DJs de house e electrohouse.

<'

II mCA DE QUARTA

Curtir o Smurf's, a

methor noitada da
semana

, 'FRASE DO DIA

"O hoje vala por
dois amanhãs" -

Francis Guarlis

O empresário Gilberto
Marcattto, presidente da
Marcatto Chapéus,
participou da 2a Texfair,
em Blumenau e voltou
satisfeitíssimo com o

resultado.�
Márcio Paloschi clicado no coquetel da Todeschini,
sábado (02). Agora está em São Paulo.

"

'.\'

,.4I��P Farmácia,. !

'.,. arans
Disque..ntrega

3215·1889

II TE CONTEI!
O bar Botequim São Francisco, de Joinville, convoca os

amantes, do esporte para, assistir hoje à noite, num telão de
�OO polegadas, o jogo entre Santos e Grêmio, que vale \1ma
vaga, para a final das Libertadores.
**

A empresa Marisol apresentou no último Fashion Rio a nova
coleção verão da Lilica Ripilica e voltou satisfeita com o

resultado .

**

No próximo dia 16 de junho, às 20 horas, acontece no

Parque Municipal de Eventos a 8' Noite da -Sopa Hú�gara,
**

O bem-lançado dentista João Carlos Marcatto Filho já:está
com o passaporte pronto. Em setembro ele vai darum giro
de aproximadamente um mês em território americano ..

**

Na próxima sexta-feira (08), com a participação do grupo Ki
Beleza: e do DJ Xalinho, acontece na Combat a tradicional
noite Ladies Free - elas não pagam ingresso até a meia noit�
**

Hoje, o meu abraço cheio de energias positivas vai pàra'<il
'

amigo-lá de São Bento do Sul, Jorge Augusto de Oliveira,
porque nesta quinta-feira el� corta o bolo e recebe o coro de
parabéns. }

"

'"

.

"

.'

**

O caderno Nossa Casa, que mostra as maiores novidades do
mundo da decoração, editado pela revista Nossa, já está nas

bancas. Olha, realmente ficou show de bola!

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

Com
DEIZEL WASHINGTON

DEJAVU
AÇÃO

32752058/99320502

..
, r .

Foto: Revista Nossa
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