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Sobrinha de Julia Roberts
I segue o caminho da tia e

constrói estrada de

sucesso no cinema

hollywoodiano. 85
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Malwee dá show na Aren

CESAR JUNKES/OCP

KLC e Lunelli são' homenageadas
no Dia do Meio Ambiente

As empresas KLC Conectores e Lunelli Têxtil.
foram homenageadas pela Câmara de Corupá por

possuírem a certificação ISO 14001, a mais
importante do setor ambiental do mundo. A sessão

teve como objetivo celebrar de forma diferenciada o

Dia Mundial do Meio Ambiente. - 5 Tiago comemora o quarto gol marcado por ele na goleada de ontem, que deixou a Malwee na terceira colocação da Liga Futsal 2007

"
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• EDITORIAL
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OPINIAO

o casoda carne
Há algo de muito estranho

nesta insistência russa de

embargar a carne brasileira.
Mas, esta semana parece que
daremos um passo á frente. A
convite do serviço veterinário
russo, uma delegação doMinis
tério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) está
visitando a Rússia para tratar

doa 'exportação de carne

brasileira para aquele país.
Composta por represen

tantes da Secretaria de Defesa

Agropecuária (S_DA) e da
Secretaria de Relações Interna
cionais do Agronegócío (SRI),
a delegação deve apresentar às
autoridades russas documentos

que comprovem as ações legais
.que têm sido tomadas pelo
Mapa, rotineiramente, para
assegurar o cumprimento das

garantias sanitárias acordadas

Entre as exigências feitas
pelo governo russo, está a

melhoria dos itens de

segurança nos
documentos que atestam
a qualidade"
entre os dois países. "Levare
mos todos os dados necessários

para assegurar a sanidade..
qualidade e conformidade dos

produtos que exportamos para
a Rússia", explica o secretário

de Defesa Agropecuária, Inácio
Kroetz.

O problema de falsificação
de documentos e amudança de
destino de produtos ocorrem

em todo o mundo, não só no

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Brasil. Há muitas informações
desencontradas nesse processo
e o que os brasileiros agora

querem esclarecê-las.
A recente decisão da

OrganizaçãoMundial de Saúde
Animal (OlE) de reconhecer o
estado de Santa Catarina corno
zona livre de febré aftosa sem

vacinação e da região centro

sul do estado do Pará como

livre de aftosa com vacinação
também deve ser colocada em

questão pela missão brasileira.
Esse reconhecimento da OlE
fortalece os argumentos sobre
a boa condição sanitária dos
rebanhos brasileiros.

Entre as exigências feitas

pelo governo russo, está a

melhoria dos itens de segu

rança nos documentos que
atestam a qualidade da carne

brasileira.

• ENTRE ASPAS
Eu conheço meu irmão há 61 anos, sou capaz de duvidar que ele tenha
algum problema, mas de qualquer forma se a PF fez a investigação está
feita e isso vale para qualquer um dos 190 milhões de brasileiros".
Luiz lnáele Lula da Silva, presidente, sobre investigação da Polícia Federal que está indiciando
seu irmão mais velho, Genivallnácio da Silva ..
.. � .

" ,s�__ ,
I;; �.r��� "'.r-_; Ih'_,...;0 .• ll:"!.i..l... .:JI L.)l)]J

UÉ uma ampla política.dê planejamento familiar, com a. possibilidade de cada cásal
programar a sua fecundidade, de cada mulher decidir se quer ter filhos, quando tê-los,
como e Quantos filhQs ela querter. Isso possibilita que menos mulheres tenham a

situação de ter uma gravidez indesejada e, por isso, recorrer à prática do aborto"
Nllcéa Freire, ministra da Secretaria Especial de Políticas para a's Mulheres, sobr�, a Política Nacional de
Planejamento Familiar, em entrevista a TV Nacional.

• ·PONTO DE VISTA'

Busque a certificação. Faz
bem para os lucros

Não é novidade que em

presas com boa gestão admi
nistrativa têm retorno acima

da média. Somente questio-
.

no OS motivos que levam cen

tenas de empresas falirem
todos os anos e me vejo sempre
com a mesma resposta: faltam
conhecimento e cultura no

empresariado brasileiro e isso

irnpossibilíta a ele o acesso a

informações vitais para o su

cesso do negócio. Outros até

têm conhecimento, mas falta
cultura para investir eru algo
que, aparentemente (e erro

neamente), não traz retorno.

Um destes investimentos

é a certificação de serviços
que no setor automotivo visa

quallficar e padronizar a pres
tação de serviços em centros

.

de reparação, por exemplo.
uni conceito simples, mas de
difícil compreensão, que nos

leva a repetir exaustivamente
a resposta à questão: 'Pra que
eu precisá disso?' E, por incrí
vel que pareça, a compre
ensão se torna cada vez mais

difícil nas oficinas que

dispõem de uma boa carteira

de clientes. Outros buscam
a certificação como tábua de

salvação quando estão à beira
da falência, entendendo que
a certificação é uma ferra
menta para empresas falidas.
A certificação propicia a

melhoria contínua do negó
cio de forma organizada. Isso

significa que, a partir do mo

mento em que a empresa dá
os primeiros. passos para a

conquista da certificação, a
.

empresa passa a tomar ciência

de todos os detalhes dos pro
cessos produtivos e, com isso,
consegue planejar me-lhorias
nos processos que apresentam

I)

.José Palácio
Responsável pela Certificação
em Serviços Automotivos e

auditor do lOA - Instituto da
Qualidade Automotiva

falhas ou ainda propor ino

vações naqueles que podem
ser ainda melhores.

A conquista da certifica

ção é, no entanto, o começo .

de uma nova fase para a em

presa e não o fim de um pro
cesso. Mesmo porque a certi

ficação tem validade de dois

anos, renovável por iguais
períodos com troca do certi

ficado, sendo que a empresa

passa por auditorias semes

trais durante todo o período
que detiver a certificação. A
cada auditoria, a empresa
recebe sugestões de melho
rias para evoluir constan

temente e, por experiência
própria, somente aquelas que
colocam em prática as ações
de melhoria contínua exigida

. pelo processo de certificação
chegam ao topo e se mantêm

no mercado.
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• DOS BLOGS
er.t1f$ioE SOUZA

Comando da PF
Logo que retornar de sua

viagem ao exterior, no
próximo sábado (9), Lula
deve pedir ao ministro Tarso
Genro (Justiça) que defina
de uma vez como ficará a

situação do comando do

Departamento da Polícia
Federal. Se Paulo Lacerda

quiser mesmo sair, o
presidente deseja que a

escolha de seu substituto

seja rápida. A indefinição
quanto à permanência de
Lacerda abriu uma disputa

. de bastidores pelo cargo de

diretor-geral. Até uma

semana atrás, eram dois os

candidatos mais visíveis:
Zulmar Pimentel, direto
executivo da PF; e Renato
Porciúncula, chefe da

inteligência da PF. Zulmar
foi.. porém, afastado de
suas funções. A decisão foi
baseada na suspeita de que
Zulmar, pudesse ter vazado

informações sigilosas a

colegas que se

encontravam sob

investigação. Ele nega.

çfjf[JioSiaSdesouza.fOlha.bI09.UOl.com.br

• DO LEITOR

IM'II.IH. AMORIM
Oposição
A presidente nacional do
PSOL e ex-senadora pelo
Estado de Alagoas, Heloísa
Helena, disse em entrevista
a Paulo Henrique Amorim
nesta terça-feira, dia 05, que
"o Governo vai montar uma

operação para blindar o
Senador Renan Calheiros

(PMDB-AL)". Renan é
acusado de se envolver com

empreiteiras. Heloísa Helena
disse que o Governo vai
querer salvar o Senador
Renan porque "ele é a

grande personalidade política
da sustentação ao Governo".
A ex-senadora liderou um

requerimento apresentado
pelo PSOL ao Conselho de
Ética do Senado para
investigar Renan Calheiros.
Heloísa Helena defendeu
também a abertura de uma

CPI para investigar as
denúncias levantadas pela
Operação Navalha. "A gente
continua lutando para que o

Congresso instale a

Comissão Parlamentar de
Inquérito", disse.

�conversa-afiada.ig.com.br

Corpus Christi: Tua fé te salva

Influenciado por falsas

doutrinas, Padre Pedro de

Braga, 'da República' de

Tcheca, começou a ter dú-
, vidas sobre a presença real de

Jesus na Eucaristia. Não por
sua culpa, mas devido às

doutrinas que foram tornando
conta da cidade. Como era

um bom padre, ele' fez o

propósito de ir até Roma para
buscar a verdadeira fé.

'

.

Cumpriu a peregrinação
para reavivar sua fé na Igreja.
Embora tendo dúvidas,' ele
celebrava todos os dias. Certo

dia, enquanto celebrava, an
tes de dizer as palavras da

consagração, Pe. Pedro le
vantou a hóstia e sentiu escor

rer algo quente em suas mãos.

Era sangue vindo da hóstia:

Socorro
Uma equipe de pediatras vem Ir
percorrendo escolas pública!
da cidade de São Paulo, na!1 I
quais se depara com um

'

show de horrores: uma
parcela enorme de crianças,
com problemas de saúde,

, (
algumas delas cqm doença!..
transmissíveis. "E de

. 1

estarrecer", conta o

secretário da Educação da
I (

cidade de São Paulo.
' I

"Ninguém consegue �preno� .'

nessa circunstância, por
r

•
I C

melhor que seja a escola,"
Veja a disparidade. Os �
problemas dos alunos da U�f i
a maioria deles de classe .

média e alta, conseguem
1

chamar a atenção de todoo
país - e não estão nem

remotamente perto dos

problemas de crianças que v(
são chamadas de burras por i
falta de um par de óculos o�

(
-

que estão com a boca cheia
n

de cáries e a barriga repleta
de verminose. Não é possivi t

que, diante de números tão

contundentes, não se tomem 'r
providências imediatas.

te

�palavradDleitor@U01.com.br li

Vé

• Jonas Abib
Padre fundador da
Comunidade Cançã�
Nova

N

um sinal de Deus para ele. O ruas. Com a passagem a

sangue foi escorrendo no altar Jesus, todos enfeitaram su �s

sobre o corporal, até 'chegar ao ruas, e é por isso que até fi ê

mármore. E a hóstia toda cheia essa festa vem se repetino át

de sangue está guardada. em nome de Cristo Rei. à

Em seguida a esse episó- É Jesus salvador que vi Sf
I .

I
dia, uma religiosa havia pedi- até nós para curar nossasc.
do ao Papa para celebrar a gas. Ele sabe de tudo.! JI
Festa da Eucaristia, e ele tudo vê. Jesus está dizen& sa

pediu a Deus um sinal para' "Tenha fé, confiança. Mes, Se

saber se era Deus que queria que você esteja se achano �I
essa festa ou se era uma indigno, você veio e suafé

�t
manifestação humana. salvou". Deus vai reconstú

J

Quando o Papa ouviu sua vida. Ponha sua Vi
�

dizer o que havia acontecido, inteira aos pés de Jesus, y�

foi ao encontro do milagre. se encontrou com o San,
S'

Ao ver a hóstia
�

cheia de de Jesus, que pode te salVI 1

/ d c t
E Jesus que desce a

J .

di nu 'la
e levanta você, lzeôfu C"Tenha confiança, meu

.

.;,
Tua fé te salvou. Não cal [-Ie

. "

mats.

'Cc
. dOs� Cf

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Ro.m�n 12 e podem s�r �nVla461 ��
e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira � ��G
89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* nao S

publicados).

sangue, se ajoelhou e disse:

Corpus Christi.
Ele colocou o corporal com

Jesus, ainda cheio de sangue,
no hostensório e andou pelas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l fPERCUSSÃO: PETISTAS EXIGEM RETRATAÇÃO DO DIRETOR DA FESPORTE

avanello diz que não gosta do

T nem recebe filiados da sigla
I áo Henrique Biasi,

�I�, i�er do governo na
r-c:

lese, classificou a
, !ilude de 'infeliz'

I e� r

Ica� ,

a� LORIANOPOLIS

A bancada do PT na

rS sembléia Legislativa cobrou
II o governo do Estado pro
la�, idências em relação às

eclarações do diretor-geral
a Fesporte, Carione Pava

II ella, que em entrevista à

ádio Amizade, de Corupá,

[oel m 19 de maio, disse que não
I osta do PT e que não recebe

li ogabinete representantes do
artido. Os deputados petistas
lassificaram a postura de

iscriminatória, "que não cabe
um gestor público" e exi

,

am retratação.
Questionado sobre a

ossibilidade de destinar
verbas a Corupá, Pavanello

� is's�'que, estava à disposição
! omunicípio, mas quando foi
a

.

nformado que o chefe da
�uao de Esportes é o

residente do PT local, João
arias Gottardi, disse que
não atende gente do PT'.
"Ah, esse não gostaria de

receber. Então o prefeito que
.

mande o Cucha (apelido do
vereador Loriano Rogério da

CÉSAR JUNKES/OCP

Carione avisou o chefe da Divisão de Esportes, João Carlos Gottardi, que nem precisa procurá-lo na capital

Costa - PSDB) ou que vá ele
mesmo. Sou franco em dizer,
não gosto do PT e não vou

receber porque ele é do PT
Se Corupá quiser ser

atendida pormim nãomande

ninguém do PT, porque vocês

sabem que sou uma pessoa
franca e sincera, não vou

atender", disse.
O depu tado Dirceu

Dresch reforçou a denúncia
durante pronunciamento no

horário do PT na tribuna na

quarta-feira e pediu provi
dências do governador. "A
postura do diretor da Fesporte

é inadmissível", afirmou,
sugerindo a Pavanello seguir
o exemplo do governo Lula,
que tem atendido, sem

distinção, as demandas de

prefeitos e governadores de
todos os partidos, inclusive do
próprio Luiz Henrique
(PMDB) , "apesar da oposição
que este faz ao presidente".

EXONERAÇÃO - Dresch

chegou a propor moção
solicitando a exoneração de
Pavanello. Mas durante a

discussão no plenário e em

função das justificativas dos
líderes do DEM e do governo,

A vereadora Maristela
Menel (PTdoB) não perdeu
a oportunidade de alfinetar
�s colegas que não cumpriram
� acordo firmado no início da

�tuallegislatura em relação
a eleição da Mesa Diretora

�a Câmara de Jaraguá do Sul.
.

Ao saudar o prefeito vice eJ ,

ereadores mirins, empos-
sados na terça-feira, disse que
sesentia feliz porque pela
PIU.n

.

(J elta vez uma mulher
/esidiria a Casa.

�em surpresa
o ex-deputado Dionei da

Silva (PT) disse que não se

�urpreendeu com as decla
ta

-

d
C
Çoes o diretor da Fesporte,
atlone Pavanello sobre o

Partido "A.
'

_

• 1). atltudes prova quenao e
' .

sta preparado paraCOn'
,

VIVer no regime demo-
crat'

.

.

leo. Mas entendo, ele tem
Otlgern no partido, queUstent di

'

,
ou a itadura militar"

Justificou. '

Paliativo
Passados 90 dias das altera

ções no trânsito, o setor res

ponsável ainda não resolveu o
problema no cruzamento da
Marechal Deodoro com a

Getúlio Vargas. A única

providência foi a colocação da
placa pedindo aos motoristas

que dêem preferência ao

pedestre, como se resolvesse

alguma coisa. O que precisa é

regular os semáforos. A não ser

que esteja esperando alguém
morrer.

Abandono
A Câmara de Jaraguá do

Sul estava às moscas na tarde
ontem. Os gabinetes fecha
dos, a sala do diretor idem e

I

a recepção sem ninguém. No
balcão, um carteiro para

entregar correspondências,
dois senhores atrás de

informações da Casa e um

rapaz que procurava o setor

Jurídico. O abandono é

reflexo do feriado.

desistiu da ação, com a

promessa de o diretor da

Fesporte retratar-se publica
mente.

Parlamentares governistas
também condenaram a

atitude "infeliz" de Pava
nello. O líder do governo';
João Henrique Blasi

(PMDB), classificou as de

clarações de "inadequadas,
infelizes e discriminatórias".
"Não condiz com a orientação
do governador", afirmou
Blasi, garantindo que o dire
tor da Fesporte fará a retra

tação.
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Vice-presiden,te deixa �
. PTB de Jaraguá do 'Sul "�i

ficar quieto quando, por

exemplo, os correligionários,
não reconhecessem o. que' o

governo está fazendo", justi
ficou.

O secretário fe'i questão de
frisar que sai do partido pela
mesma porta por onde entrou:
a da frente, "Não tem conflito,
mas desconforto em virtude da
postura do partido que resol
veu ser oposição ao governo,

que entendo está fazendo a

melhor administração possí
vel", explicou, evitando falar
sobre a futura filiação parti
dária. "O prefeito pediu para
não falarmos em política este
ano. Este ano é de trabalho.
Política só no ano que vem" �

completou.
Pedri filiou-se ao PTB ém

2003, quando boa parte do
então PPB deixou o partido, a
maioria foi para o PL, agora no
·,PR.

PIERO RAGAZZI/OCP

Pedri diz que não podia ser incoérente ficando num partido de oposição

JARAGUÁ DO SUL

O vice-presidente do PTB
domunicipio, Jair Pedri, pediu
desfiliação alegando incompa
tibilidade com a postura do

partido em relação à: adminis

tração municipal, da qual é
secretário de Habitação. Disse
que se sente desconfortável na
legenda desde quando o PTB
se colocou como oposição ao

governoMoacirBertoldi (PR),
após desentendimento entre o
prefeito e o presidente da,

legenda, Jair Alexándre, na

época, diretor do Samae.
"Conversei hoje (ontem)

com o pastor (Alexandre) e

expliquei a situação. Na

condição de vice-presidente
do partido, não podia me calar
numa reunião em que fossem
feitas críticas à administração
municipal, da qual participo e

apoio. Também não poderia

Eleições 2008
o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Estado, que fa4 62 r \

anos hoje, recebe até agosto os sistemas que serão u;adps
"

nas eleições municipais do ano que vern, disponibilizados
pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Santa Catarina possui 102 zonas eleitorais, 4.082 locais de
votação e 13 mil seções. Para' as eleições de 2008, serão

..

utilizados novos computadores, impressoras e scanners na
'.'

preparação dos trabalhos.
.

Conselho Tutelar
A Assembléia Legislativa aprovou o projeto que pretende .

inserir no calendário oficial do Estado a data de -27 'de·,
outubro como o Dia Estadual do Conselheiro Tutelar. A ,

proposta segue agora para a sanção do governador Luiz .,

Henrique da Silveira (PMDB). " ','

No dia 27 de outubro de 1995, foi fundada a Associação
Cataririense de Conselheiros Tutelares, entidade que
representa ós conselheiros tutelares do.Estado.

,! /,

. Produção automotiva
" ,

';.'! ''
.. A (Anfàvea AssociaçãoNacional dos Fabric�ntes de Veículos

.

Automotores) informou que a indústria automotiva produziu., ,:
emmaio, 258.911 unidades, crescimento de 7,2% em relação, :
a igual período do ano passado, com '241,6 mil automóveis.
Na comparação com abril deste ano, o setor registrou alta I

de 15,9%.
,

No ano, foram produzidas 1.137 .966 unidades, 5,8% superior
à produção nos cinco primeiros meses de 2006.

J.'� � � � ------------------------

Para o prefeito de Guara

mirim,Mário SérgioPeixer
(DEM), Dionei da Silva
(PT) foi o melhor depu
tado que a região já teve .

A opinião é diametral
mente oposta à do corre

ligionário Carlone Pava
nella, que sempre disse que
o petista foi o pior parla
mentar da história.

Prêmio
A Weg Tintas foi uma das

vencedoras do Prêmio

Excelência, promovido pela
Empresa Denso, dedicado aos

melhores fornecedores da

companhia em 2006. Com

pras, logística e qualidade
foram os maiores destaques da
jaraguaense, atendendo
100% dos critérios exigidos
pelo cliente.

CESAR JUNKESfOCP

Aposta
. Nas rodas políticas, o

assunto é o que a Câmara de

Jaraguá do Sul vai fazer em

relação às denúncias que

pesam sobre o presidente
Rodolfo Gesser (PP). Apesar
das explicações, muitos

acham que é obrigação da
Casa abrit uma comissão de

inquérito para dirimir

qualquer dúvida.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MGVIMENIO: TENDENCIA E DE QUE O TRAFEGO AUMENTE CERCA DE 50%

� IttF começa Operação Corpus
ôhristi nas.estradas federais
.' <��r,. .\:'..:' L:,'"'." :', ;;

.

PolictllS inSialàm
'

radâfi� fOtográfitos
parcl" toitiir éxtesso de,

f veíôêidade.:na� SR '

s
� '. ::'.} I,' "" '

� :\�h.,,' ,,:;�'I.

KE'!rl�D¥ANN .:

RI....-. -.
r -,i. "

�
',

U'.'...

f. :;� if
' ,

, , ,

,A: ;'PoHc�a' j �odoviária
Fede¥M �omeçbu hoje a

�,��ão,q;t;p�s,Christi; Nas
estrtiq�s,'de $�ni:�,Catarina a

metà t·diniih�i{Ó número de
( ackie'rlfesl,tí'u� rid ano passa-

I' ,

: 1 ,. I'
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Trânsito pôde ficar lento em alguns pontos, mas congestionamentos não devem ocorrer

Na BR-101, a velocidade durante o feriado de Corpus durante esta quinta-feira
máxima permitida é de 100 Christi pode dobrar nos tre- inteira e amanhã no início do
quilômetros por hora. Já na chos da BR-280 considerados dia, Para o retorno, a PRF

280, é reduzida para SO. perímetros urbanos, como em estima que o período mais

Quem deixar o velocímetro Jaraguá do Sul, Guaramirim complicado seja no domingo,
passar destas marcas, corre o e São Francisco do SuL O quando a operação termina a

risco de receber a conta em tráfego' deve ser intenso meia-noite.
casa. As'multas variam de R$

. 84 a R$ 574, dependendo da
.
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velocidade compatível à

rodovia. Aqueles que chega
rem a 50% oumais, têmCNH

(Carteira Nacional de

Habilitação) suspensa.
, De acordo com Fernandes,

a movimentação de veículos
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Â BMW",placa� CSE-5333, de Guaramirim, e o caminhão

plaêaSMDX:?2l90, também de ,Guaramirim, colidiram ontem à
tarde 'na entrada do Guamiranga, em Guaramirim. O condutor da

BMW,,>Sidnei alto, 31 anos, empresário, e o motorista do
r.atnlNhêuj GlaVãnl Zink, 20, não Se feriram.

,

- Não exceda a velocidade permitida
- Respeite a distância de. ségurançà entre um carro e

j outro
'" use o cinto de seçuraaça
- t'vite ingerir bebidas alcoólicas

Primeira etapa do
Teatro está pronta
POMERODE

o TeatroMunicipal Semi
Arena faz parte do futuro
Centro Cultural e está pronto
para receber as instalações da
cobertura tendo capacidade .

para 494 espectadores. O
local é onde ficava a antiga
Weege Industria Alimentícia
que foi adquirida pela Pre
feitura para implantação do
mesmo, Foram investidos R$
600 mil dentre os quais R$
180 mil foram arcados pelo
município. Em breve será

aberta licitação para con

clusão da próxima etapa da
obra, na qual farão o acaba
mento do forro, piso e mobi
liário.

O projeto completo do
Centro Cultural prevê insta

lação de museu, biblioteca

pública arquivo histórico,
galeria de artes, parque de
lazer e centro de comercíalí-

Teatro Municipal de Pornernde

zação de produtos da região.
O total da área que irá

abranger todos estas instala

ções é de 1A44 mil metros

quadrados e a intenção dos
seus idealizadores é transfer
mar Pomerode em pólo cultu
ral e turístico podendo rece
ber grandes apresentações.
Esta etapa da obra completou
onze meses e a responsável
pela mesma é a construtora

Stein, de Blumenau. (OA)

. Parque Industrial

já tem interessados
GUARAMIRIM

O Condomínio Industrial
de Guaramirim já tem duas

empresas aprovadas para se

instalarem no terreno e

aproximadamente mais 25
interessados. O local fica

próximo a indústria Weg
Química e conta com 294.708
milmetros quadrados com luz
elétrica de baixa tensão já
instalada e terraplanagem. O
custo total da obra ficará

.

acima de R$ 1 milhão, onde
aproximadamente R$ 500mil
já foram arrecadados, e o

restante virá através de par
cerias com o governo estadual
e empresários da região.

As empresas Carello e

Filtroville, ambas de [oinville,

serão as primeiras ha' li
instala�em�o m�nicípio,�
para sarrmais tres aprovaç�
pela Prefei�ura e as derna�
empresas estão no aguardo,

CODEC - O Conselho ai :

Desenvolvimento Econôtnic, (

de Guaramirim é quem est .

cuidando de todo o trârniu.
de implantação 'do condo"
mimo industrial, 'con
exceção da aprovação ai
processo seletivo que é feitl I

pela Prefeitura. .'

Outro fator determinántl �

para o êxito do émpreenw.,
mento é a: recém construí�
SC-413, conhecida comi (
rodovia do' arroz, .com ill (

, '

quilômetros de extensãoq"
liga Guatamirim. ao baill[
VilaNova emjoinville, (OA (

Condomínio Industrial já tem luz elétrica de baixa tensão instalada
f :':,

,

Inaugurado CEI de Guam'ira��� I
• '� 1'0'

'.

1
'

.

r,

ao CEI é Pré,Es�olar MaJ1IÍi �

Ganso e seus Filhotes.
Foi inaugurado ontem, às, A Secretaria de Educa9: o

15 horas, o novo CEI (Centro e Cultura des�n�olvel iJJ
\

,

de Educação Infantil) do projetos que visam Çlssegua J

bairro Guamiranga que foi a permanência das crian 1

construído junto ao Ginásio na escola, melhorando B

de Esportes Osvaldo Klein. A qualidade de ensino e exp�� 1

creche atende 106 crianças de dindo a rede física através' s

dois a seis anos de idade e �onstrução de �re�hes s

conta com quatro professoras ampliação de várias escola> '

e um professor, sendo o total ESTIMATIVAS - De aco�
da obra no valor de R$ 449mil - com o Sistema Int�gradO tJ

em 462 metros quadrados de . Projeções, e Estimativa G

área construída. Populacionais, o Brasil tefl II

De acordo com Valcelir mais de 50 milhões de cri 'I
.

-

'," �Vick de Azevedo que trabalha ças e no mundo exi�teIn 1"
8

como auxiliar na creche, "as bilhões, o que represent�,
novas dependências irão porcento da populaí�' o

r o
contribuir cada vez mais para mune 1. Com o auweD
um bom atendimento pres- gradual, no país, da ex�' ::
tado". Todas as quartas-feiras, tativa de vida de umacn '

quatro crianças vão ao. den- ao nascer, que passou deb
3 n Ir

tista no bairro Corticeira e o anos em 1980 para 71, a
,

.

'I est E

serviço é mantido com re- em 2003, o Bras! ']r
cursos do município, assim seguindo a tendência muD

� E

como a própria instituição, de envelhecimentO
_ ", lioa�sendo cobrado um valor populaçao que ja e rea

",

I iOo ,(

irrisório de mensalidade aos nos países desenw v

pais dos aluhos. O nome dado (OA)'

GUARAMIRIM

,I, !)
,

.'.
'_ '�I'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RECONHECIMENTO: EMPRESAS DA REGIÃO RECEBERAM PRÊMIO PELA PRESERVAÇAo DA NATUREZA
.

.

Empresas homenageadas no Dia do Meio 4\robl�J\le �
,

�� 1
KLC e. Lunelli Têxtil, são

i 'lembradas, em Sessão
! 'Solene da Câmara de
! J

Vereadores de
,

, CORU�Á '

.• ', 'A preservação do meio
(

ambiente e a relação capital!
ecologia foi o tema da Sessão
Soiene da Câmara de Verea
dores de Corupá, que aconte

, ceuna noite da última terça
,j feira (05), nas dependências
I do Seminário Sagrado Cora
çâo de Jesus. Na oportu-

,
nidade as empresas KLC

J ,Conectores e Lunélli Têxtil,
, foram homenageadas pelo
I fato de possuírem à certífíca
! ção ISO 14001, li mais

importante do se&mento
ambiental do mundo. A Ses-

,

,

são teve como .objetivo
celebrar de forma diferen
ciada o Dia Mundial do
Melo Ambiente. "Tendo em

Foram homenageados Viviane Lunelll, e Curt Linzmeyer pelos vereadores Bernadete Hilbrecht e Loreano Costa

vista marcar de maneira es

pecial este momento tão

importante para nós e para
toda a, humanidade, decidi
mos propor esta Sessão

Solene, homenageando as

empresas de Corupá, que já
estão preocupadas com a

preservação ambiental a

ponto de possuir a certificação
, tso 14001.' Queremos, atra
vés de ações como esta, fazer
com que as demais empresas

acordem para a questão da

preservação ambiental",
destacou a vereadora Berna
dete Corrêa Hilbrecht (PPS),
que propôs as homenagens.
Os empresários Curt Linz

meyer, da KLC, e Viviane

Lunelli, da Lunelli, estiveram
presentes para receber as

homenagens. O evento con

tou também com a partici
pação, além dos vereadores,
do promotor de justiça Ale-

xandre Schmitt, da secretária
regional, Niura Demarchi e
do especialista em'meio
ambiente Lauro Bacca.

Com a presença de inte

grantes do meio empresarial
e político da região do Vale
do Itapocu, a Sessão Solene
da Câmara de Vereadores de

Corupá, iniciou por volta de
19 horas, nas dependências
do restaurante no interior do
Seminário Sagrado Coração

de Jesus, com a apresentação
de partes do documentário
'''Uma Verdade Inconve
niente" do ex-vice-presidente
americano, AI Gore, sobre o

futuro sombrio da humani
dade. Em seguida, uma apre

sentação de alunos partici
pantes da do projet? Preser
var é Amar, da Lunelli, encer
rou a parte artística do even
to. Os temas dos discursos
circularem sobre as mais dífe ..

rentes vertentes do assunto
preservação ambiental, desta
cando leis, ações, situações e

fatos que todos já sabemos,
mas nunca é demais ouvir.

"Este tipo de trabalho da Câ
mara de Vereadores é ótimo,
pois nos ajuda a ampliar a

consciência ecológica na re

gião. Vejo esta ação com bons
olhos, pois é o reconheci
mento de um trabalho desen
volvido há muito tempo",
destacou Viviane Lunelli, di
retora da empresa. O ernpre-

sári�\��rtfin���y�r.�fi��o�
que,�a, conquístã d.ª,�,c�ttlft-
cação ISO 14001, foi um gran
de passo p�ra a:cqq.q'-;\i�F�;foS
mercados' internaclonàis.
"NãÓ é possível vender r�ffora
sem'esta certificação e istfõ foi
um grande incentivo,para
buscarmos a adequação as

normas. Além disso, a preser
vação ambiental sei:rlpie:��te
ve presente no dia-a-dia da
empresa. Um evento como es
te é muito gratífícante, pois
no incentiva a continuar e

serve de incentivo a outros
empresários para fazer o

mesmo", disse Curt. O evento

encerrou com uma palestra do
especialista em meio ambi
ente, Lauto Bacca, que apre
sentou de forma bem ilustrada
a situação caótica em que se

encontra o nosso planeta,f '

destacando que depende de
cada um de nós,' das' peque
nas ações diárias, a' preser-
vação do todo. ,1 ," .,;i,

,
,'"

:::'Fiéis��de�jU"ta-m p�rà>c'ele'brar Corpus Ch,r,isti " -Oelese -investe em, nova Itnna 'rtjê�t(�n�·rfíiS·São
�' i i; Oi { (.� t . /i (

.. '�.

,'As' principais ruas das
cidades da' região ganham
colorido especial na manhã
de hoje. Os católic�s se

-

juntâm emmissas e procissões
sobre os tradicionais tapetes

I é0nfecci�nàdos para lembrar
b Dia"de Corpus Christi.

Em Jaraguá do Sul, se
5
reúnem ainda de madrugada
em quatro paróquias dífe-

10 ' •

rentes. No Centro, a progra-
� maçãqil1icia às 9 horas e logo
em seguida certa de duasmil

�J .

/,

E
pessoas sael? da Igreja São

'J
Sebastião.e seguem pelo Cal-
çad�o da Avenlda-Marechal.

5, " ..
'"

5
"O mesmo acontece na

Barra do Rio Cerro, onde os

fiéis vão da Igreja Nossa
Senhora das Graças ao

Noviciado Nossa Senhora de
Fátima. As ruas cpmeçam a

ser enfeitadas 'às A11JO e a

previsão dos organizadores é

de que outras duas mil

pessoas participem.
No Água Verde, a missa

está marcada para às 8 horas.
A caminhada sai da Igreja
São Judas Tadeu, dá a volta

pelo quarteirão e retoma à

igreja antes das 11 horas.
. Quatro altares temáticos

serão montados nas estradas
Henrique Nagel, Joaquim
Francisco de Paula e Maria
Umbelina.

estradas

� Delegacia d� Polícia Civil
�oj�: aberta'apenas para emergências e

registros de boletins de ocorrências
Amanhã: ponto tacutatvo (setor

'

administrativo fechado) ,

No Santa Luzia e João
Pessoa, as procissões come

çam às 8 horas. Já na matriz
São Francisco de Assis, no
Centenário, e na Ilha da

Figueira, as procissões estão

marcdas para às 10 e 10h30,
respectivamente.

Em Guaramirim, a con-'

fecção de tapetes inicia a

partir das 5 horas. A missa

será às 9 horas, em frente ao

Clube Feliz Idade, na Rua 28
'

de .Agosto. Em Massa
randuba, o mesmo acontece

na comunidade 1 º Braço do

Norte, no Centro, e na Igreja
Matriz, e, em Schroeder, na
Paróquia São Vendelino.

(KE)

Postos de Saúde
Hoje e amanhã: fechados

'

Pama Centro e Barra do Rio Cerro
Hoje: sem expedients
Arriannã; expediente normal

Delegaéia Regional')

HOje .e' amanhã: fechado (somente IML
atende urgências)'

,

'

Secretaria de Desenvolvimento Regional
Hoje e amanhã: fechado

Bancos
�r HOje: feGhadO '

Amanhã: atendimento normal

Pr�feitura
I HOje: sem expediente'

�manhã: sem expediente, exceto Secretaria
� Obras no setor de �eoMperaºão de

Comércio (lojas associadas à COL)
Hoje: fechado
Amanhã: atendimento normal

Shopping Center Breithaupt
'Hoje: fechado, exceto boxes de alimentação,
entretenimento e locadora de vídeos
Amanhã: atendimento normal

JARAGUÁ DO SUL

A Celesc está investindo
cerca de R$ 230 mil na

instalação de uma linha de
transmissão alternativa de
34,5 mil volts na Avenida
Prefeito Waldemar Grubba.
O objetivo é evitar que as

regiões de Corupá, Schroeder
e Nereu Ramos fiquem sem

luz quando acontecerem

quedas de postes em virtude
de acidentes.

As linhas de transmissão
ligam as subestações da Tifa
da Pólvora à de Guaramirim.
A alternativa, que está sendo
instalada no morro em frente
a Weg II, terá 4.600 metros

de extensão. As obras come-

çaram nessa semana e devem
ser finalizadas até meados de

julho, com a instalação-de 60
postes.

Somente neste ano, a

autarquia precisou desligar a
linha duas vezes em virtude
de acidentes, deixando cerca
de 15 mil unidades consu

midoras sem energia elétrica
nas três regiões. Além disso,
cada poste derrubado custa

aproximadamente R$ 1 mil.à
autarquia. "Mas o principal
prejuízo é da população, que
pode ficar até oito horas sem

energia elétrica", disse o

engenheiro eletricista da
divisão de distribuição da
Celesc, Denilson Agnaldo,
Mendes Wolff.

Em 2008, à Celesc preteri
de iniciar a' c�'�stniçã� da
subestação do Chico de Pau-.
la. O investimento previsto é
de cerca de R$ 1,5 tnilh��. A
região hoje é atendida tam
bém pelasubestação da Tifa

da�S�QA��tramelhoria 'que:'"�s,tâ: ,'s'tfndo
realizada .pela -Celesc é a

substituição do tránsformador
provisório dê 'zo mÜ KVA

(KilovoltAmpere) -da Tífa da
. Pólvora por 11m de ,26 mil
KVA. Em dezembro'de 2:006"
o equipamento ·quei,J$.op ao

ser atingido por um raioe foi

substituído pro:�i�¥����nte
pelo demenorpotentla'J que
ocasionou 'quedas de'�n�rgia.

':', -, ,j
,i,_ .

Seminário debate ações para o turismo
JARAGUÁ DO SUL

A Prefeitura promoveu na

terça-feira o "Seminário Estra
tégico de Turismo", na Estân-

.
ciaRibeirão Grande. O encon

tro debateu as diretrizes estra

tégícas do turismo no municí

pio e identificou oportunidades
para realização da atividade de
maneira integrada.

'

O evento contou com a

participação de represen
tantes da secretaria de Desen
volvimento Econômico, Jara
guá do SuI Convention Bu-

,\

reau, Comitê Regional de Tu
rismo e doNúcleo de Hospita
lidade Acijs/Apevi. Entre as

diretrizes está a necessidade
de capacitação dos funcio
nários para o atendimento de

estrangeiros e a sina-lização
dos' estabelecimentos em

língua estrangeira.
PORTAL - Nesta semana,

representantes das asso

ciações italianas reuniram
se para debater a constru

ção do Portal Italiano, em
Nereu Ramos. O inves -.

timerito previsto ê de R$ 173

mil, a Serem obtidos 'pelo
Ministério do Turismo, a

fundo perdido. Os serviços e

ambi�r:te��a 'S;��¢fli} ófê�?cidos
na esttUtdra ainda ,l;l�9�fbram
definidos." A P:r�fê�tura
também pretende �rÍ'tcadar

> , �' ,
,

cerca de R$ 40"rnil \p.2lra as

obras da parte �xt�tAa do
Portal da Etnia: Alemã, no
Rio Cerro II. Os recursos
«levem ser viabilizados pelo
Funturismo, por meio de
repasse de parte do imposto
de. tenda deviicl(i de -péssoas
físicas e [urídicas.' (DZ)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Beleza na escuridão
Toda a beleza arquitetônica e ambiental do Seminário

SagradoCoração de Jesus, em Corupá, está restrita a luz do
dia. Durante a noite não é possível fazer visitas, pois não há
um sistema de iluminação próprio. Turismo não se faz somente
de dia. Talvez fosse o momento da administração municipal
de Corupá iluminar o local, quem sabe com apoio da Celesc
e desta forma contribuir para a ampliação do horário de

visitação e, com isso, o número de visitantes.

. 'Com\) tema "As Etn,presas e os Impo$to$", o contador e
mestte em dên�ias contábeis e fulanceitas pela PUC/SPPaulo

r�'" '<l!iciQu! w<tende àbo,dal�Ó itupaçt" da,tm;ga
1 tri13ufária na economia brasileira. A atividade acontece de
,25 a 27 de junto; das 19 às·22 hotas\ no Cejas. O evento tem

tivÇ> proporcionat aAcompreensão do funC�Ollil:meílto
tos no Brasil e como eles interferem na vida <:las

pess0a�" possibilitandu a,o participante' a
são da importância doplanejamento tributário nas

s e na vida das pesscas, A programaçãQ incluftemas
tem� ,tributário hr , ttioutação íl£lB.empresa�,

ional e Imp e :Renda, Informáçoes "e
�41?J?32t5� 702,4 DU peJ� e,mail

_._' Secretaria de Administração
..._ Diretoria de Recursos Físicos
PlIIDTBIAI' Coordenadoria de Licitações e Contratos

lAllIGoADOSIJI

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL
N° 37/Z007SECRETARIA DA FAZENDA

,
A Pregoeira, designada pela Portaria nO 903/2005, comunica aos interessados que

,

o Processo Licitatório nO 37/2007, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que
teve como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FORNECIMENTO
E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INF.ORMATIZADO DOS SERViÇOS DE GESTÃO,
ORGANIZAÇÃO E C8N1ROL� DAARRECADAÇÁO DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS
DE QUALQUER NATU�EZA (ISSQN) E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA.DE
EDUCAÇÃO FISCAL, POR EMPREITÁDA INTEGRAL, em conformidade com os Anexos
I e II, restou FRUSTRADO, não havendo forneoedores adjudicados para os lotes,
devido a DESCLASSIFICAÇÃO das empresas participantes.

Jaraguá do Sul, SC, 11 de junho de 2007,

RosineiAp. GretterDias
Pregoeira - Port. 903(2005

AÇÃO SOCIAL DE GUARAMIRIM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocadas todas as entidades e Orgãos Públicos e

interessades para reunirem-se em Assembléia
•

Geral da Ação Social marcada para dia 14/06/2007, as 19 horas em primeira
chamada e em segunda chamada as

19:30 horas. .

Local: Câmara de Vereadores de Guaramirim sita a Rua 28 de agosto nO 2042,
Centro, para deliberarem a seguinte
pauta:
1- Aprovação da prestação de contas 2003 a 2006;
,2- Posse da nova diretoria;
3- Eleição dó Conselho Fiscal

r Guaramirim, 05 de junho de 2007.

MARIA SALETE K. ESPEZIM
PRESIDENTE DA AÇÃO SOCIAL

A Empresa DlESELBRAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A.,
inscrita no CNPJ n.? 00,228.062/0004-06, na Inscrição Estadual n.D
253.352.150, localizada na Rodovia BR 280, KM 46, nesta cidade de

Guarartririm/SC, comunica extravio de Documentos Fiscais: MD 01

.

Série·1 .seqüenclal 0001 à 2000, todos em branco, e dos Livros
�Fjscais: Reg. Entrada, Saída, Apuração de ICMS, Termo de

.ocorrêrctae Inventario de 2001 a 2007, A mesma não se

-responsabãza por atos de Terceiros.

t:'�'EIA O MUNDO
Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e cultura,
então seu jornal é O Correio do Povo.

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

cDrreio.com@ocorreiodopovo.com.br

Afro
No dia 21 de junho,

acontece na Recreativa Duas

Rodas, a Noite Afro Brasi
leira. O evento inicia às 20
horas e conta com cardápio
bastante diversificado. A
noite é uma promoção da

.

Comunidade Terapêutica
Novo Amanhã. O dinheiro
s�rá revertido para a cons,

trução da nova sede da
entidade. Informações pelo
telefone 3371,3842 .

Relacionamentos
A Câmara da Mulher Empresária Acijs e Apevi convidou o

especialista em educaçãoWalter Lemos Filho para uma palestra
dirigida a empreendedores de ambos os sexos e a todos os

interessados em discutir os aspectos do relacionamento humano
e suas implicações no cotidiano e no mundo dos negócios. O
evento acontece no dia 14 de junho, às 19 horas, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul, com ingresso a R$ 8,00.
Administrador graduado pela UFSC, Walter Lemos Filho vai

abordar a busca constante da felicidade interior pelos seres

humanos. A confirmação de participaçâo deve ser feita até o dia
13, pelo telefone (47) 3275,7012.

·MPB na
Lei que preserva

Praça .

A Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul e a Asmuvi

(Associação dos músicos do
Vale do Itapocu) realizam
neste sábado, 9, na Praça
Ângelo Piazera em frente ao

Museu Histórico Emílio da
Silva, mais uma edição do

Projeto MPB na Praça. Desta
vez que participa do evento é

o grupo musical "Donos do
Bar".

Baile.
O Corpo de Bombeiros de

Massaranduba realiza o tra

dicional baile anual no

sábado, 9, a partir das 22h30.
A festa será animada pela
banda Montanari e acontece
no Pavilhão da Fecatroz em

Massaranduba. Os ingressos
. antecip-ados podem ser adqui
ridos na sede da corporação
ao'custo de R$12.

DIVULGAÇÃO

Durante a sessão solene terça-feira, em Corupá, o promotor
de justiça Alexandre Schmitt (foto), responsável pela área

ambiental do Ministério Público na comarca de [araguá do
Sul, fez interessante explanação sobre a aplicação das leis para
a preservação ambiental no Brasil. Destacou que, apesar de

recente, a legislação sobre o tema no país é bem abrangente,
visando proteger o 'meio ambiente e, por conseqüência, o

.

patrimônio maior dos brasileiros, que são nossas matas, florestas,
rios,e nascentes.

ilpessoasbeneficiadas commais de 11 mil

div��sos contabilizados asseguraram o sucesso

dy mais uma edição dC'. projeto "Cidadania em Ação",
iniciativa empakéria peloUnerj, Sesc e entidades e órgãos
com�tuaçãQ na jllunicípio.O evento levou ao campus da
Unerj a pessoas tie diferentes faixas etárias, que
partidp'aram de oficinas de atividades de lazer,
eütre,ten4nepto, prestação de serwiços e de caráter social.
TQd�s as 'pe�soas que paSSarÇl.ffi pelo evento usufruíram

orientações nas áreas de' informática, saúde, meio
ambi�nte; odontologia� plantas medicinais.

'1'1 &&££2-T
vli'tt;ulII

.. LOTERIAS

concurso: 562

10 - 13 - 18 - 31 - 32 - 37
!2õ-SQFíe'Q:
08 - 1 9 - 20 - 28 - 32 - 44

concurso: 1759
[09 - 14 - �'--"=""'26_--=7

--

O CORREIO DO POv�

Furto
Na terça-feira" 5, por Volta
das 10 horas, a Polícia
Militar esteve na Rua
Francisco Piermann, em

Jaraguá do Sul, para
atender uma ocorrência de
furto. A vítima informou
que uma pessoa invadiu a
residência e furtou urna
bicicleta e um ferro de
passar roupas. O
assaltante foi detido e

encaminhado para a

Delegacia.

Roubo
Também na terça-feira, .

por volta das 22h30, a

Polícia Militar de Araquari
informou que veículo Golf
da cor prata, de placas
AKC 0787, de Joinville, foi
abordado por dois homens
em uma moto e renderam
o condutor, sendo que
deslocaram com o veiculo
até proximidades do posto
Maiochi onde deixaram a

vítima. Ela relatou que eles
estariam armados de
revolveres, foi repassadas
a informação a Jaraguá do

.
Sul e região.

Faleceu ás 11 :35h dQ, dia
06/06, a senhora Olga
Lorentino da Silva COlT!
idade de 79 anos. O'

-.

velório foi realizado na

Capela Maria Leier e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Cento:>:;,'

-INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VEN�A L,_...

'COMERCIAL 1,950 1,952 ,!
PARALELO 1,99 2,09 I!.-

,
TURISMO 1,870 2,043, I'
EURO

I COMPRA VENDA

2,6340 2,6364

• BalSAS DE VALORES

" BOVESPA

0,7024%
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PRÓXIMO JOGO: MULHERES NÃO PAGAM INGRESSO NO SÁBADO E O VALOR SERÁ ÚNICO, POR R$ 5

Falcão marca o quinto gol para os jaraguaenses, que ainda têm chances de brigar pela liderança isolada da primeira fase

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

AMalwee teve dificulda
des ontem para abrir o placar,
mas conseguiu uma boa
vitória por 7xO diante do Ba-

nespa, na Arena Jaraguá, e

chegou aos 26 pontos,
assumindo a terceira posição
na classificação. Os jaragua
enses estão atrás apenas de

que estamos no caminho

certo", O fixo Leco reclamou

das entradas duras do time

adversário, principalmente
no primeiro tempo. "Eles

vieram para perder de pouco.
Mas time que vem para bater

na gente e jogar para perder
de pouco, tem de ser go
leado".

EDITAL
COPA AMÉRICA

AVISO DE ELÊIÇÕES SINDICAL

A COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICA(O DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM

EMPRESAS DE VIGILÃNCIA E SEGURANÇA DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO/SC,

��AMEADA PELO PRESIDENTE DA ENTIDAElE, NA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA NO
10 DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E SETE, CONFORME ARTIGO 20 DO ESTATUTO

���IA_L, FAZ SABER QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2007

IÇOES SINDICAIS PARA RENOVAÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL,
SUPLENTES, E DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO A FEDERAÇÃO. O PRAZO DE

�6GNISTRO DE CHAPA SERÁ DE CINCO DIAS, CONTADOS DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO
FORME DETERMINA O ARTIGO 25 DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE. O

��QUERI�ENTO DE RE�ISTRO DE CHAPAS EM DUAS VIAS, ASSINADO PELO' CABEÇA

LEOCpHoAPA, QUE DEVERA SER ENTREGUE NA SECRETARIA DO SINDICATO, SITO À RUA:

LOO JANSSEN, 03 - SALA 01 BAIRRO - CENTRO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO

x�y�c, CONFORME O ARTIGO 26 DO ESTATUTO SOCIAL, NO HORÁRIO DAS 8 HORAS

S
HORAS E DAS 14 HORAS ÀS 17 HORAS, AONDE RECEBERÁ CONTRA RECIBO NA

S���6TARIA DO SINDICATO. A VOTAÇÃO DAR-SE A ATRAVÉS DE MESAS COLETORAS,

ITI
01 (UMA) FIXA NA SEDE DO SINDICATO E OUTRA NA SUB SEDE E OUTRAS DUAS

HO���A�TES PELOS DIVERSOS LOCAlS. DE TRABALHO, COM FUNCIONAMENTO DAS 8

NO
AS 22 HORAS NO PRIMEIRO DIA DE VOTAÇÃO, E DAS 8 HORAS ÀS 18 HORAS

DE�6��çN_DO DIA DE VOTAÇÃO. CASO NÃO SEJA ATINGIDO O QUORUM REGIMENTAL

CO
AO SERA REALIZADA ELEiÇÃO NOVAMENTE NO PRAZO DE 10 DIAS

NFORME DETERMINA O ARTIGO 54 DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE.
'

Dunga anuncia
lista de jogadores
O técnico da Seleção

Brasileira, Dunga, anunciou
na manhã de ontem a lista

com os 22 jogadores convo

cados para a disputa da Copa
América da Venezuela. Os .

destaques da convocação
foram as presenças dos são

paulinos Alex Silva e [osué e

dos santistas Zé Roberto e

Kleber. Os jogadores chama
dos ficarão reunidos na Gran

ja Comary, emTeresópolis, de
12 a 20 de junho, em pre

paração.

JARAGUÁ DO SUL S/C, 31 DE MAIO DE 2007.

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

LUIZ HENRIQUE ORTIZ

Goleiros:

Doni (Roma) e Helton (Porto)
Laterais: Daniel Alves (Sevilla),
Gilberta (Hertha Berlim), Kleber
(Santos) e Maicon (Inter de Milão)
Zagueiros: Alex Silva (São Paulo),
Alex (PSV), Juan (Bayer
Leverkusen), Naldo (Werder
Bremen)
Meio-campistas: Diego (Werder
Bremen), Elano (Shakhtar
Donetsk), Fernando (Bordeaux),
Gilberto Silva (Arsenal), Josué

(São Paulo), Mineiro (Hertha
Berlim), Anderson (Porto) e Zé
Roberto (Santos)
Atacantes: Afonso (Heerenveen),
Vilgner Lave (CSKA Moscou),
Fred (Lyon) e Rabinho (Real
Madrid)

.

JuventuS
Hoje também tem Juventus/
FME no João Marcatto. As

equipes juvenil e junior entram
em campo contra o Joinville, às

13h30 e 15h30

respectivamente. A primeira
ocupa a quinta colocação com

sete pontos. A outra ainda não

pontuou na competição e só

está à frente do Metropolitano
no saldo de gols.
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• LINHA oE FUNOO
t

por Julimar Pivatto

W
.5PDRi tiNiiR

JARAGuÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL

Rua Reinoldo Rau, 340 sala 4 - Centro

Fone: 3055-2656Malwee goleia o Banespa e

assume a terceira colocação
'- .,,'1 J or, lBUIlJ, ::;OÚLll lh j, L)ÍJ: .

Time jaraguaense Minas, com 31, e da Ulbra, Falcão fez o segundo. Um fechando a goleada.

está atrás apenas
que tem 29. Os mineiros têm minuto depois, a bola sobrou Para o goleiro Tiago, o fato

um jogo a mais. O próximo para Valdin que, livre, teve de não tornar gols foi mais

de Minas (31) e compromisso daMalwee será tempo para escolher o canto e importante do que a goleada.

Ulbra (29) neste sábado, às 19h, contra marcar o terceiro. "Desde que entrei na Mal

a Cascavel O ingresso será Depois do intervalo, o gol wee vinha percebendo que a

R$ 5 (preço único) e mu- demorou a sair. Somente aos equipe fazia muitos gols, mas

lheres não pagam. 11 '31", ele saiu, através do tomava também. Hoje per-

O Banespa veio com goleiro Tiago, que avançou e cebo a melhora e acredito

objetivo de perder de pouco e chutou forte, sem chances

começou fechado na defesa. para Miojo. Um minutos

O primeiro gol saiu apenas aos depois, Falcão recebeu de

6'39", coni Xande aprovei- Tiago, partiu para o contra

tando cruzamento deMárcio. ataque e mareou o quinto.
Aos dez minutos, confusão e Aos 17 minutos, Chico

Augusto, daMalwee, e Dilvo, recebeu toque de calcanhar

do Banespa, levaram amarelo. de Márcio e fez o dele. Na

O jogo ficou nervoso e, aos seqüência, foi a vez do camisa

11'20", em cobrança de falta, 9 r.eceber livre e marcar,

O craque Falcão ainda não sabe se entrará com processo contra a

diretoria do Joiriville que, segundo ele, teria facilitado a entrada do �
torcedor que O agrediu. Como o tal torcedor não foi encontrado, o 'j
jogador disse que está pensando no que fazer e espera resolver

J

isso da melhor maneira possível. Mas admitiu que uma agressão
como esta não pode passar impune e citou como exemplo a morte

)

do torcedor do Joinville, quando saia de Florianópolis e foi atingido
S

por uma pedra. "Eles passaram por isso e sabe quem a violência '3

não leva a nada". Falcão disse que não foi procurado para resolver I

a situação e, para ele, quem deve tomar a iniciativa da conversa é a

diretoria do JEC. "Estou aberto para conversar sobre isso", afirmou

o camisa 12.

Agressão

Recesso
o feriadão será de poucas

opções esportivas na cidade.

Somente o jogo da Malwee,
sábado contra Cascavel, às 19h.

As rodadas do Varzeano e do

Campeonato Sênior foram
adiadas para o próximo fim-de

semana. Pela Taça Pomerode, as

duas equipes jaraguaenses
jogam fora de casa. O consolo é
ver o Brasileirão peja TV.

Sub-13
Mas ontem começou a rodada do

turno da 2a fase do futsal Sub-13

masculino. Hoje, o time da

Aurora/CEJ/FME tem mais duas

partidas no Ginásio Rodolfo

Jahn, em Guaramirim. Às 10h30

enfrenta o Colegial e às 16h30 o

Elase, ambas equipes de

Florianópolis. Além das três, está
no Grupo B a AABB/Joinville.

, t, '\

Falfeã'o,�ab,r\eh·loJa�';e, I t ,u

confirma renovação
a idéia de se aposentar em

Jaraguá do Sul. "Penso em

jogar até 2014. Quem sabe,�
não estenda meu contrato". \

A Falcão Sports estál
localizada na Avenida Mare-!
chal Deodoro da Fonseca, em:
frente ao Colégio Bom J�sus;j
Divina Providência. Especia-j
lizada em artigos esportivos'liela começa com 12 produtos
com a marca do craque"

sendo quatro femininas e oito;

masculinas, que passam)j
desde regatas e camisetas, até'

uniforme de jogo. Além de'

toda linha de material

esportivo.
CESAR JUNKES/OCP

Falcão comemora inauguração da loja junto de familiares e amigos

JARAGUÁ DO SUL
Falcão reuniu a imprensa

na noite de terça-feira para

mostrar o novo espaço com o

nome do craque. A Falcão

Sports abre amanhã, dia em

que ele completa 30 anos.

Além de apresentar a loja,
que terá produtos especiais
com amarca F 12, ele também

aproveitou para confirmar

que renovou com a Malwee

até 2012. "Estou muito feliz.

Com o clube me dando

condições de trabalho e com

meus negócios aqui (esco
linha e loja) ficou mais fácil",
declarou. E ele não escondeu
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1 9 'a 22 de Junho. I Joinville I Santa Catarina

Palestrante Internacional

James Hunter
Autor do livro "O Monge e o Executivo"

Palestra: Liderança Servidora -

Uma nova postura para o Líder Moderno

Nelson Sirotsky
.

Dlretor-Prestdente do Grupo RBS
Palestra: Gestão de uma Empresa Familiar

Ulisses Tapajós
Presídente da MASA da Amazônia

Alexandre Hohagen
Presidente da GOOGLE Brasil

Robert Wong
Autor do livro "O Sucesso está no Equmbrío"

Patestra: O Sucesso tem Alma

. Painel Gestores de Sucesso Painel Economia & Negócios
__��_..,•. %1__- �

'ª
�
'ti
o

Miguel Abuhab
Fundador da DATASUL S.A.

Palestrante Internacional

Vinod Thomas.
Lírio Parisotto '

Presldente da VIDEOLAR

Fernando M. de Mattos
Presídente do COSTÃO DO SANTINHO Resort & Spa

Diretor-Gerallndependente de Avaliação
de Operações do BANCO·MUNDIAl

Roberto Abdenur
Diplomata e Ex-Embaixador do Brasil

o
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e
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o
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o
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Entrevistador Mediador

. George Vidor
Editor do Jornal O GLOBO

. e Comentarista do GlOBONEWS

Ernesto Heinzelmann
Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China - CEBC
e Presidente da WHIRLPOOL S.A, - Unidade EMBRAGO

II
Bradesco

. ..;

�4
.

�
.....�

BrasilTelecom

Patrocínio Apoio

Apoio' Promoção Realização e

Organização
Iransportadera

Of,iciaI
Apolo Oficial

__ 1(1Sf....� Ceie_1- .se
�S.A.

FUNTURISMO
. .�

Soluções

LER Pi\RA SER

GAZETAMERCANTIL
LÍDER.. TIM ";"n<'-n n �.Hn

tlIlITIClDllIII
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INCRA PROPÕE
CONVÊNIO COM ESTADO
PARA RESOLVER
QUESTÃO DE TERRA

BUSH DIZ QUE
SEU PLANO CLIMÁTICO
NÃO CONTRADIZ ONU

o RO DE RESTITUI ES SERÁ D 15

Malha tlna. Receita retém

3�Qmil declarações
'!tiL \ "" _

Sã�;d�êlaràções como erros no preenchimento ano é que cairão na chamada

que apresentaram do cadastro ou informação de malha-fina. Este ano fOi.ap:e-
rros no preenchimento

valores que não conferem sentado no total Zô, 7 milhões
e

'com aqueles fornecidos pela de declarações do IRPE
OU valores que fonte pagadora. Muitas vezes, Nos próximos dias, a

não conferem a própria Receita corrige a Receita deverá liberar
falha e libera a declaração. consulta ao primeiro lote de

BRASíLIA Também são freqüentes os restituições do IRPF, que será

casos de declaração pago no dia IS, uma sexta-

Cerca de 850 mil decla- retificadora. feira. Normalmente, a

rações do IRPF (Imposto de Por isso, informa a Receita, listagem dos contribuintes
Renda da Pessoa Física) 2007 o total das declarações da ma- incluídos no lote fica pronta
caíram na "malha preliminar", lha preliminar deve cair até uma semana antes do
informou a Receita Federal do o fim do ano. Somente aquelas pagamento. Não há uma data
Brasil. São declarações que que permanecerem com pro- '. fixa, pois a Receita depende
aprésen'tarárn"��problemas blemas após dezembro deste do fechamento do lote.

Pessoas, baladas, novidades é acontecimentos

confira em nossa versão on.ãne as coberturas completas dos eventos

No Deep Choice Club: Thiago Mattos e a presença da personalidade pop Fani, participante do 888 7,

DOCALDINHO -

�r�posta de nossa Tarde no Caldlnho foi mais que bem recebida pelas turmas da cidade, e a

fa
n a completa dos ingressos antecipados já na terça-feira trouxe consigo a certeza que

a
remos um repeteco. Agradecemos a todos e.mails e mensagens recebidos, assim como o

Ja�lo de todos nessa nossa iniciativa de absorver as tardes de ócio num evento descentrafdo.

Oe
IS tarde, a partir das 14h, aguardamos a todos de braços abertos lá nq SCAR Lounge para
nContro com muita música, caldinho de feij�o e diversão, Um bom feriado a todos!

Sirva bem seuAmor

Jantar no díados
Namorados aR$ 30,00*

por.pessoa.
..Valor., toar..athe"""

PROGRAMAÇÃO INVERNO
E, o K�l1t<;'Xn Sushi

....

toung.e chega junto 'à "nova
estaçãd com novidaâes ...O tradicíçmal Fe�tiv
,;Shushi çlé!s terças�,çlo os t�rq..

,"

89 "

'

'"

das Quartas Love, 'dat de ago, casapass,ª a
sugêrir 6 romãnuco/aos casais se�vlnçlo .ÇI�inks
pratos afrodisíacos (fica reoomendação ao ,êxótico
K¢'!rê, prato com ItlyLo I ,dS, cury e carpes),

HAVAN NA CIDADE
Enfim o burburinho é.confirmado: o grupo
brusquense Havan está se instalando em
Jaraguá do Sul. Trabalhando junto ao

Shopping Center Breithaupt, a loja Havan
de Jaraguá irá instalar-se no local

ocupado hoje pelo Magazine Breithaupt,
no 10 piso. A previsão é que a loja seja

'

,

inaugurada ainda este ano.

BIKERS JARAGUÁ
Vai o recado: nosso amigo Thiago
"Pingua" Airoso resolveu organizar.o
pessoal e criou no Orkut a comunidade
"Bikers Jaraguá" (termo da busca). A
cidade que tem centenas de ciclistas por
hobby/esporte até então não tinha ponto
de encontro virtual definido - problema
agora resolvido. O primeiro evento

agendado é a pedalada marcada por
Rober para próximo dia 16, até o Hotel
Vale das Pedras. Dê uma conferida!

GPS NO FUTEBOL
Uma companhia espanhola lançou um

sistema de GPS voltado para técnicos
de futebol. O "Real Track Futbol"
captura, em tempo real, todas as
informações sobre a movimentação dos
jogadores, sua posição e velocidade
relativa a outro jogador. Além de
monitórar toda parte física, permitindo
que o técnico identifique jogadores
cansados e tenha uma visão completa
do jogo. Tudo torna-se cada vez mais

previsível.

l.

TÁCHEGANDOAHORA
Shows com o Blue Man Group no país em sua turnê
How to be a Megastar 2.0 estão cada VEpZ mnis

próximos! Agende: de 23 de junhoa 1 de julho ser c -io

Credicard Hall, São Paulo, e de 14 a 22 de julr l' 10

Citybank Hall, Rio de Janeiro. Acesse o c te r

www�t�kêtmª�têt.oom.btpara maiores lnformaçõe.
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FAMíLIAS QUE VIVEM NOS LOCAIS TERÃO QUE LIBERAR O ESPAÇO

Inera propõe convênio
..

para resolver impasse
PATRíCIA GOMES/CNR/ADI

Quatro áreas

indígenas foram
. demarcadas e'

outras 30 estão e

m discussão

FLORIANÓPOLIS

,

'Portarias expedidas pelo
Ministério da Justiça em abril
demarcaram quatro áreas

indígenas no Oeste catari

nense. Como resultado, cerca
de 500 famílias que vivem

hoje nos .locais delimitados
terão que liberar o espaço

para que índios voltem a

ocupá-la. Para resolver a

situação sem conflitos, os

presidentes do lncra (Insti
tútoNacional deColonização
e ReformaAgrária). e da Funai
(Fundação NacionaI do

Índia) marcaram para os

próximos dias uma reunião

com o governador Luiz Henri
que. A intenção é estabelecer
coRvênio' como' Esb:l,do"par�
r�assentar çtqlltU'dérriia'Ji.�.is!
famílias., ,'......_'<_ -' ': ",.,...

O .superintendente do
lncra emSantaCatarina, João
Strapazzon, destaca que tanto
os indígenas quanto os

agricultores têm direito às

Sirapazzonm disse que presidentes das eníldadesterâo encontro com LHS

terras. No entanto, oGoverno' estes agricultores. Está é uma

. Federal, em função das áreas possibilidade que leva ao

indígenas serem patrimônio diálogo", disse.
da União, não irá indenizar A partir da conversa com

as famílias pelas terras, -ape- o governador, um cronograma
nas pelas benfeitorias realiza- de trabalho deve ser

das. Os agricultores têm estabelecido "junto com o

direito porque a comercíaliza- grupo de trabalho doGoverno

ção das terras foi permitida do Estado, para ir resolvendo
pelo Estado na época pormeio o problema ao longo do tempo
de emenda à Constituição. e não de uma hora para
Ainda não existe projeção de . outra", esclarece o superin
valores para a indenização. tendente do lncra. Hoje cerca

�:���ndo �t!qp,azzGlljl, um de oito mil.famílias indígenas
convêniocom.o governo esta- ,,,;.agua:rdam. cl�ma.r.ç�ç,ãP., dq
dual seria uma alternativa de terras. Ém discussão há outras
solução. "O Governo Federal 30 áreas de terras espalhadas
repassaria recursos financei- pelo Estado. A declaração de
ros ao Estado, que entra com área indígena nos quatro
uma contrapartida e pode, pontos do Oeste beneficia

então, indenizar ou reassentar certa de 500 famílias.

Fazenda lança sistema

de cobrança on-line
FLORIANÓPOLIS

A partir desta semana,

todas as Gerências Regionais
da Secretaria da Fazenda

passam a utilizar o Sistema

Cobrança, desenvolvido pela
Secretaria para agilizar e

padronizar as informações
fiscais prestadas pelas
empresas aoFisco. Osi�tema
filtra informações sobre
imposto declarado, parcela
mentos e omissões de decla

ração e facilita a padro
nização da cobrança feita

pela.Fazenda.
Além disso, permite o

cruzamento dos dados e a

geração de relatórios de resul
tados. A partir de agora as

empresas serão informadas
sobre os valores exatos em

aberto e a Fazenda poderá fo
car seus esforçosmais na orien
tação do que na fiscalização.

Para Maria Aparecida
Mendes, auditora fiscal da

Receita Estadual e coorde
nadora do Sistema Cobran

ça, a nova ferramenta serve

ainda como instrumento de
controle gerencial. Um dos

objetivos do sistema é

facilitar ao
Além de permitir o

perfeito gerenciamento dos
valores devidos ao Estado e

sua cobrança máximo o

.' trabalho das equipes de

cobrança imediata. O Sis
tema otimiza a relação do
Fisco com os contribuintes,
na medida em que, a cada
contato, o contribuinte será

informado de seus débitos e

das possibilidades de regula
rização. Os contribuintes
serão contatados por telefo
ne e seus contabilistas rece

berão comunicados tão logo
vencidas as dívidas. "O siste

ma é uma evolução na pro

fissionalização da cobrança
dos valores devidos à sacie -

.

dade", completa a auditora.

CONSUMO

SCGÁS alcança
novos recordes
A SCGÁS comercializou

durante o mês de maio um

total de 48 milhões, 619 mil
e 353 metros cúbicos de gás
natural. A informação foi
dada pelo presidente da

Companhia, Ivan Ranzolin,
destacando dois recordes
obtidos no mês. A média
diária de consumo atingiu a

marca de 1,5 milhões m '. O
recorde anteriorocorreu no

mês de outubro do ano pas

sado, com 1,5 milhões
metros cúbicos. O pico de
consumo atingiu o recorde
no dia 25 de maio, com 1,7
milhões m '. O anterior

ocorreu no dia 29 de
setembro de 2006, com

1.656.394 metros cúbicos.
Ranzolin destacou ainda que
no mês de maio deste ano

iniciaram consumo os

clientes Lunender, Shopping
Cidade das Flores, Mine
ração Veiga II, e Bretzke, na
região Norte do Estado.

Pelo Estado

Deputado Sérgio Grando (PPS) lançou no Dia doMeio
Ambiente seu livro Ambientes da Democracia Ambiental.
Na obra, o professor e ex-presidente da Fatma analisa
o desenvolvimento sustentável e suas relações com a

administração pública. "O aquecimento global é um desafio
do presente e, no contexto histórico, talvez um dos maiores
da humanidade", afirmou o autor, que em 2005 particípoud,
ConferênciaMundial de Mudanças Climáticas da ONU.

Dlnâmlca do or

FM, de Corupá, que não tem disposição
para atender representantes do PT. Bane-
da petista na Assembléia chegou a ameaçar
corn pedido de exoneração do diretor. Mas,
agora, vão pedir apenas retratação pública. a�

Isso depois das justificativas apresentadas
. p.elos líderes do DJTh4, partido de Pavanelo
- que também condenaram a atitude .

\ �, '
•

J ",' .'

,-. �

-'·C'. �. Ot.·m·· •• ...-0:nIl !., :'Ti[-:

Fecomércio informou que mais da meta
de dos empresários da Capital acredita
que venderá mais do que no ano passa·
do em função do Dia dos Namorados.O
valor médio de consumo deve ficar em e

R$ 106,92. Para o presidente Antônio Ed- a

mundo Pacheco, competição será acirre el
da entre vestuário e eletroeletrônicos,

Prêmio
ADVB/SC abriu inscrições para O prê ai

mio Top Exportação 2007, que destacara
as empresas catarinenses de serviços ou �lbens fabricados e/ou comercializados no

Estado. A associação anuncia os vencedo
res no dia 17 de julho e entrega o prêmio r

no dia 2 de agosto, no Itajaí Shopping.

Propaganda o

Associação Catarinense de Propaganda
realiza dia 18 o primeiro Encontro Cata·
rinense de Comunicação. O presidente
da Associação Brasileira de Agências de

Comunícação (Abracom) será palestran
te do evento, que acontece na Alesc.

Feriado
Polícia Rodoviária Federal iniciou às DQh
desta quinta-feira a Operação Corpus
Christi, que se estende até as 24h de do

mingo. A maior preocupação é com a aR
101 - no trecho norte o problema é o ex' aí

cesso de velocidade e no trecho sul, elIl n,

obras, as ultrapassagens em locais prol'
bidos. Região de Lages terá atenção �spe-

o

cial devido à Festa do Pinhão. A PRF reCO: r

menda aosmotoristas que evitem viajar a

noite em virtude das condições das rodo- n
vias no que se refere à sinalização. I n

Comissão de Finanças e Tributação,
presidida pelo deputado JorginhoMello
(PSDB), definiu como funcionarão as

audiências públicas do Orçamento
Regionalízado, que acontecem de 11 a 28
deste mês. Primeiro falam as autoridades..
Em seguida, os representantes das
secretarias regionais e da comunidade
se reunirão em grupos para definir as

prioridades que serão apresentadas ao
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA). Assim corno no ano

passado, três prioridades serão incluídas
como emenda ao Orçamento de 2008, por
áreade abrangência de cada regional.

Associação dos Di��?s do Interior· ADljSC
cmco ALVES COM CARLA DARlAND. E PATRIcIA GOMES/FLORIANÓPOLIS

[.........
..
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Associados: A Gazeta - Biguaçu em FoCO' O

I

liA]
Correio do Povo - Correio Lageano - Correiodo

II � I
Sul- Destaque Calarinense - Diário da Cidade'
Diário da Manhã· Diário do Iguaçu - Diário.O

I
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manha'

.

se Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
• OAtlântico - Jornal Periil-O vaíe- Sul Brasil·A

I
Associação dos Diários.do Interior

Tribuna-TribunaCatari�ense-VOZReg�

E-Gov
Vice-governador Leonel Pavan garantiu
na terça-feira que o projeto de implan
tação do Governo Eletrônico (E-Gov)
é prioridade e começa a ser agilizado a

partir deste mês. Na prática, o sistema
deve dar agilidade a operações. do Esta

..do como processamento da folha de pa
aamento, gestão das consultas da saude
e nà'áiea de'ségü'rança pública: -Permiti-'
ria ainda o controle, em tempo real, dos
gastos públicos. Ciasc será o gestor.

Isenção
Secretaria da Fazenda divulgou que, de
janeiro a maio, concedeu 325 isenções

.

de ICMS para portadores de deficiência
habilitados a dirigir automóveis de até
R$ 60 mil. Edson Fernandes, consultor
de gestão de administração tributária
da Fazenda, considera o número pe
queno, já que são muitos os deficientes
físicos habilitados a dirigir em Santa
Catarina.

Renúncia
Deputado Décio'Góes aprovou na Co
missão de Finanças requerimento que
solicita ao Tribunal de Contas parecer
sobre as justificativas do Governo do
Estado para abrir mão de R$ 2,3milhões
em renúncia fiscal em 2008. Quer saber
se volume é suficiente e atende à Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Aniversário
o Tribunal Regional Eleitoral de San
ta Catarina (TRE/SC) completa 62 anos

hoje. No Estado são 102 zonas eleitorais.
A área de abrangência é de 293 muni

cípios, 4.082 locais de votação e 13 mil

seções eleitorais. Como novidade neste
aniversário o tribunal anunciou para as .

eleições do ano que vem a utilização de
novos sistemas.

Falou demais
Diretor-geral da Fesporte, Carlone Pava
nello, disse em entrevista à Rádio Amizade

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lAABORDA ENERGIAS RENOVÁVEIS E COMÉRCIO NA ALEMANHA

rasil fala de energias
comércio com G8

reunião, os sete

ôis ricos e a Rússia
I �cutiram sobre o

�ecimento global

ILiGENDAMM (ALEMANHA)

Dois temas nortéiam o

scurso brasileiro na reu

ãodo 08 (o grupo, dos se

países mais ricos do mun
e a Rússia) ontem e hoje
cidade alemã de Heili

ndamm: energias renová-
is e comércio.
Ao lado de China, Mé

'co, Índia e África do Sul,
Brqsil participa como con

idado do encontro anual do
8, que este ano tem o

quecimento global como
ma central.
"Estamos muito bem afi
ados. Todos nos preocu
amos com a questão do

quecimento global. Quere-
" os que as metas que exis-
o m sejam cumpridas", afir

lOU 6ministro das Relações
xteriores, Celso Amorim.
De acordo com o chan-

. eler brasileiro; que acom
anha o presidente na via

em, Lula defende na Ale-
.

anha, o uso dos b io
ombustíveis como solução
ara a redução dos gases
ausadores das mudanças
limáticas.
"O uso de energias limpas
renováveis, como é o caso

os biocombustíveis, pode
Ontribuir para a diminuição
as emissões de gás car-

MARCELLO CASAL JR/ABR

Manifestantes protestam em Rostock, cidade próxima a Heiligendamm
.

bônico", explica o ministro.

E revelou: "Vamos,' segu
ramente, ter um documento
entre nós".

Também deve entrar em
pauta na Alemanha a pro

posta brasileira dedesmata
mento evitado, que esta

belece uma compensação
financeira para o combate'
ao desmatamento.

Outro tema que, segundo
Amorim, certamente será

tratado é a atual rodada de

negociações da Organização
Mundial dó Comércio.

"Nossa posição é que é

preciso conclui� a rodada de
maneira positiva porque se

precisa de uma verdadeira
rodada de desenvolvimento.
Acho que estamos nos apro
ximando de que isso seja
realmente viável", avaliou.

Além dos encontros do
GS (formado pelos cinco

países mais industrializados
do mundo: França, Ale
manha, Japão, o Reino Uni
do e os Estados Unidos) e do

G8, a agenda do.presidente
Lula na Alemanha prevê
encontros bilaterais com o

primeiro - minis tro britânico

Toy Blair, a chanceler alemã
Angela Merkel, e líderes do
Canadá, Nigéria e Argélia.
(Agência Brasil)

orrupção é alta no'
"

rasil, diz pesquisas
Não faltam dados, pesqui

as e 'levantamentos que
ndicam os altos índices de
orrupção que afetam o

rasil. De acordo com ran

ing da Transparência
nternacional, que avalia o

ndice de Percepção da Cor
Up

-

,.çao (IPC) entre ernpre-
anos de 163 países, o Brasil
Cou na 70ª posição em 2006
°

'

tnnota 3,3, ante o 62.º lugar,
Otn nota 3,7, obtido em 2005.

,r�ís está empatado com

�)(�co, China, Gana, Seneai India,. Arábia Saudita e
gltO. A -

dIs notas vao e zero
'a to' I
(b .

llive de corrupção) a dez
alJco nível de corruncãot

�"

O IPC também é um

importante indicador para o

Banco Mundial. Há pouco
mais de um mês, o banco

disponibiliza em seu site o

sistema Datagob, que compila
cerca,de 400 indicadores de

governança e socioeconô

micos. Dezenas se referem a

corrupção, como o Controle
da Corrupção, Custo da

Corrupção para os Negócios
e Desvio de Recursos Públi
cos. Namaioria deles, o Brasil
tem desempenho ruim, pior
que a média da América La

tina e um pouco acima de

países da África, Leste

Europeu e Ásia ..

RÁDIOS

Prorrogado prazo
para comunitárias

OMinistério das Comuni

cações prorrogou por 45 dias
o prazo para habilitação de
rádios comunitárias de

indígenas, quilornbolas e

assentamentos rurais de 194
localidades, situadas �m 20
estados brasileiros. O prazo se

esgotaria no dia 24 de maio.

Segundo o aviso de pror

rogação do Ministério das

Comunicações, publicado no
Diário Oficial da União, as

comunidades tíveram dificul
dades para apresentar os

documentos. O novo prazo
termina no dia 8 de julho.
(Agêncià Brasil)

; : ;,' � t-'

O CORREIO DO POVO

• PELO MUNDO
�

.

Um plano dos Estados Unidos para combater o

aquecimento global vai "se encaixar" nos esforços d�, .. ,.;

Organização das Nações Unidas (ON!:);), 'ao irivés d:e f:filb�r '�:�
. � .� _�* ", " y. ,', '/. t4i·

rumos conflitantes, disse ontem o presidente George W. BL1sh, �í
enquanto os líderes do G8 se reúnem para uma cúpula na'

'\1.

Alemanha. . ,
",

-, (�. -;...

"Isso vai se encaixar no marco da ONU.", dlsse Bus,h·;a�.'��
jornalistas, referindo-se à proposta feità por ele. na .se.mª;n�.<
passada de que os 15 maiores poluidores mundiais aceitem; 1.,

no final de 2008 metas de longo prazo parà a :reduç�í.o"iia§.:'i �

emissões de gases do efeito estufa. . .'. ,.' t. 1', 'i: ;

Washington anunciou também sua oposição à propostada
chanceler alemã, Angela Merkel, para a adoção de rígida�,!Bet,!I� , -.

de redução das emissões de gases do efeito estufa dorartt€td'
.,

.

encontro dos líderes dos principais países industrializados ..
Muitos países europeus temem que isso esvazie' as

discussões da ONUsobre um tratado global que substituiria o

Protocolo de Kyoto, que expira em 2012.
Antes de se encontrar com Merkel para um almoço; Bush

disse' qúe os EUA servirão de ponte entre as várias abordagens
contra a mudança climática.

O presidente dos Estados Unidos, 'GeGrge W. Bush, expressou
ontem seu espanto pelo fato de sua's declarações terem cueser
traduzidas ao alemão, durante coletiva com aimprensa diante da

cúpula do Grupo dos Oito, em Heiligendamm (Alemanha).
Durante uma declaração conjunta com a chanceler alemã, Angela .'

Merkel, Bush já tinha terminado de falar quando um tradutor •••
começou a repetir em alemão o que ele tinha dito.
"Todo mundo tala inglês, não?", disse, com um sorriso. Merkel,
no mesmo tom, pediu que fosse "paciente" e indicou que ficasse
em pé a sua direita, no jardim do hotel Grand Kempinski, onde
almoçaram juntos.
Após terminar a tradução, Bush perguntou a Merkel: "é isso o

que disse?" e Merkel respondeu, em inglês, que "quase 100%".

Bush diz que
seu plano
cUmático não
contradiz ONU

A declaração
foi 'feita na

,

cúpula do G8

PEDIDO AMBIENTAL
A organização ambientalista Greenpeace pediu ontem à
chanceler alemã, Angela Merkel, que "ignore" a opinião do

presidente dos EUA, George W. Bush, sobre o clima e tente

convencer os outros países db G8 de fixar objetivos concretos

para a redução de emissões poluentes ..

VIOLINO RECUPERADO
A polícia austríaca anunciou ontem que recuperou um violino
Stradivarius, com valor estimado de 2,5 milhões de euros

(cerca de R$ 6,5 milhões), que havia sido roubado de um cofre
no apartamento de um músico em Viena no final de maio.

.

ATAQUE AÉREO
') L. }

Um militante do Hámas'moireu e outro'fbrgfaV'emeritéiUma'6'
.' Jantem devrdd 'a um"'átãM'e{áéreo israelMs-Wh1d fWfe' dâiFâixájrJ:)

de Gaza. Os dois militantes foram atingidos quando
"

aparentemente tentavam enfrentar as forças terrestres
israelenses na região.

Tradução espanta Bush

FEIJOADA DA TURMA DA 7aFASE DE .

,
'

••
' j.. ,

COMÉRCIO EXTERIOR'DA.U·NERI;:.i
Data: 07/07/07
Local: Salão da Igreja Rainha da Pai
no Bairro Vila Nova
Valor: R$ 10,00
Serviremos das 11h30 às 14hOO

Feijoeiro: Sprgio Lazzaris

.

Bilhetes disponíveis com: turma da 7a fase de Co�prcio E�terior d'a úNERJ; ."
"

MEXITEl3275-1902, CIVEl ANANCIAMENTOS 3275-3300 E JORNAL O CORREIÓ 00 POVO 337Í-1919 .

comissaodeformandos@yahoo.com.br
. '.1 ".. '. !'. i

'\

[ '1

.

,',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4B I QUINTA-FEIRA, 07 de junho de 2007 BELEZA
redacao@ocorreiodopovo.com.br

BELEZA: NA DEPILAÇÃO NEM TODAS AS FORMAS SÃO RECOMENDÁVEIS

Depilação também é

um hábito no inverno
DIVULGAÇÃO

f

o

Pernas e virilhas lisinhas são "recomendáveis" o ano inteiro, afinal a depilação faz parte do ritual de higiene

O frio está aí, mas nem por

isso vamos negligenciar os

hábitos. de higiene. E nisso

incluímos a depilação. Vamos
combinar que pernas Íisas e

macias são agradáveis o ano

inteiro, mesmo que -fiquem
escondidas sob as meias ou

calças compridas. Sem falar
das axilas, nada mais hor

rendo do que tê-las peludas
só porque é inverno.

Existern várias maneiras de
se livrar dos pêlos. O mais

antigo, sem dúvida, é usar a

lâminas de barbear. E ainda

existem métodos modernos

que eliminam os pêlos de vez.
É uma questão de escolha, de
preço e de condições físicas.

Antes de optar por este ou

aquele jeito de se livrar deles,
é bom saber que os pêlos
variam de pessoa para pessoa

e são uma herança genética
ou racial. Por isso o que é bom

para uma amiga, pode não ser

para você. Esteticamente os

pêlos são um incomodo, mas
eles têm a função de proteger
certas partes do nosso corpo,

retendo sujeira e bactérias. E
se a gente fosse somente

pensar por este lado, jamais
nos depilaríamos; Mas quem

.. . " ,,'
aguentana uma peruca nas

axilas? Ou quem se arriscaria

a usar um biquíni com as viri

lhas cabeludas? O jeito então
é usar o bom senso.

Omelhor jeito é consultar

um dermatologista e pedir
lhe uma orientação, prin
cipalmente se a pessoa for do

tipo alérgica a tudo e a todos.
Existem mulheres que têm

hipersensibilidade aos deso
dorantes em geral e nesse

\

caso uma depilação com lâmi
na é o desastre total.

Terri uma coisa que é lei

quando o assunto é depilação:
jamais fazê-la em áreas com

espinhas oumachucados; após
a depilação lavar a região
depilada somente com água
e aplicar creme hidratante
imediatamente.

Uma grande parte d�s
múlheres depilam as axilas
com lâmina, durante o banho,
debaixo do chuveiro, sem o

menor problema. O inconve

niente é que isto precisa ser

feito freqüentemente e pode
acabar lesando a pele. Outras
usam o método também para

depilar as pernas e usam um

creme de barbear masculino.
Funciona bem para quem tem

os pêlos fininhos mas o efeito
"lisinho" dura poucos dias.

Tudo começou no Egito ...
É no antigo Egito que

. vamos encontrar os primei
ros testemunhos do uso de
cosméticos. Os faraós ti

nham nas perucas coloridas
formas de distinção social e
consideravam a maqui
lagem dos olhos ponto de

destaque fundamental para
evitar olhar diretamente

para Rá, o deus -sol.
As misturas de metais

pesados davam o tom es

verdeado para impregnar e

proteger as pálpebras dos
nobres. Cleópatra bem re

presentou o ideal de beleza

daqueles tempos. Carismá

tica e poderosa, a Cleópatra

imortalizou seu tratamento

banhando-se em' leite,
cobrindo as faces com argila
e maquilando seus olhos com

pó de khol.

Aproximadamente em 150

a.C. o físico Galena criou o

1 º creme facial do mundo,
adicionando água à cera de
abelha e óleo de oliva. Mais

tarde o óleo de amêndoas
substituiu o azeite e a incor

poração de bórax contribuiu

para a formação da emulsão,
minimizando o tempo de

processo. Estava aí a primeira
base para sustentar os pig
mentos de dióxido de titânio
e facilitar a aplicação na

face; nascia a base cremosa

facial.
Nem só de aprovação ca

minhou a história dos
cosméticos. Na Roma
antiga a indignação mas

culina frente aos artifícios
femini-nos de usar produtos
paramaquilagem está regis
trada em obras imortais,
çomo escreveu Ovídio "

...

Seu artifício deve penna
necer insuspeito. Como não
sentir repugnância diante
da pin-tura espessa em sua

face se dissolvendo e escor

rendo até seus seios? Por

que tenho de saber o que
torna sua pele tão alva?".

Opções na hora de depilar

!

A moda é ser natural
DIVUli

A maquiagem deve real

çar a beleza e, de preferência,
disfarçar ou esconder as im

perfeições. Essa é a regra
máxima da elegância e do bom

gosto, embora a moda muitas
vezes determine algumas
exceções, permitin-do o uso

de brilhos e muitas cores.

A naturalidade, o rosto

aparentando aquele "ar de

saúde", está sempre em alta.

N a hora de escolher as

sombras, elas devem se

harmonizar com o blush o

qual, por sua vez, deverá

apenas realçar as maçãs do

rosto, sem exageros.

Uma outra regrinha é não

misturar os tons frios, isto é

as decomposições de lilás,
azul, rosa e cinza com os tons

quentes, ou seja as decom

posições de amarelo, ver

melho e dourado. Aliás, fa
lando nos tons dourados, eles
estão com tudo na maquia
gem desta estação e, ainda,
os tons verdes claro podem
ser usados por todas as mu

lheres, sem medo de errar.

Umamaquiagem bem feita

faz toda a diferença. "Bem

feita" não significa usar produ
tos caríssimos ou carregar

demais na aplicação. Em

primeiro lugar é preciso limpar
muito bem a pele usando pro
dutos adequados a cada tipo.

O segundo passo é a base.

L
Tons claros conferem romantismo a qualquer produção. podemSer
usados portodas e não saem da moda nunca

.

Não é difícil escolher qual
delas se adequa melhor às

características da pele do

rosto, uma vez que existe uma

infinidade de excelentes

produtos que não só disfarçam
as imperfeições como também
tratam a pele, ao mesmo

tempo. O blush deve ser apli
cado com pincel apropriado;
isso garante a excelência do
resultado final,

Logo abaixo das sobran

celhas, coloque um pouco de
sombra branca para iluminar

o rosto. E falando na sobran-

celha para que ela fi�,
,

. I
certinha penteie OS

'I
usando máscara de CI

at
transparentes. A se��
aplique a sombra escolhi
rímel nos cílios.

E, por último, vetuobiai
que arrematará tO

"produção".
Para as mulheres 01

madur�s um batonlr;
, .

oolt
aplicado pode cotUP!

'OW
todo o "look", pois e

'grarrcomum o batom nu

'as linhas de express§Oqu
formam nos lábios,

'.
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Ela
tem o sorriso

idêntico, longas
�

madeixas que

variam entre o loiro e' o

ruivo, uma beleza exótica e,

como se não bastasse essas

semelhanças, ainda tenta

provar o talento herdado da
I tia famosa. A jovem Emma

Roberts (sim! sobrinha de

Julia Roberts) cresceu
circulando nos bastidores,
dos set's de filmagens de
renomadas produções'
hollywoodianas e gostou.
Hoje, tenta a mesma sorte

já conquistada na família
antes. Como tinha de ser,'
virou atriz também.
O início da carreira foi

it aos 10 anos de idade,
quando em 2001, recebeu o
papel dafilha de Johnny
Depp no longa-metragem
"BI " '

dGW , que contava am a

com Penélope Cruz no
elenco. Depois disso, a
nuvem do estrelato
desapareceu e a menina não

conseguiu deslanchar no
.

mundo artístico. Fez testes e

mais testes e absolutamente
nada de bom apareceu.

Mas, um belo. dia a sorte

virou e apontou os holofotes
norte-americanos para ela.
A segunda tentativa de
alcançar o sucesso acabou
rendendo frutos. O canal
Nickelodeon caiu de amores

por Emma e a contratou

para o seriado "Unfabulous"
- Ou "Normal demais", aqui
no Brasil. Foi por meio do
Nickelodeç>n que a jovem se

J lançou também como

j cantora, no álbum
"unfabulous and more",
colocado no mercado dos
Estados Unidos em 2005.
A estrada pop de Emma

O CORREIO DO POVO

Emma Roberts repete
os caminhos

escolhidos pela tia

continuou com a

participou em

"Aquamarine", filme na

qual duas adolescentes que
encontram uma sereia na

piscina .do clube. Agora,
tem seu primeiro 'papel
como protagonista, nó
longa "Nancy.Drew",.em
que interpreta a ,

personagern-título ..O filme
tem previsão de estréia no

Brasil em agÇlsto. A atriz já
tem outro longa-rnetragem
em seus planos: começa a

filmar, em breve, "Wild"
child", no qual interpreta
uma menina má ..

Mas ern casa, as coisas

continuam as mesmas.

"Tenho que limpar meu
quarto e fazer as mesmas

coisas que a maioria dos
adolescentes faz. Muita

gente me pergunta se eu

ganho tratamento especial.
Muitas vezes ganho é

tratamento pior", afirmou a

jovem estrela à "Vanity
Fair'� .

\

, ),"",., "

'j
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Piratas do Caribe: No fim do
Múndo

.

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

diasr';' ':

Cine Shopping 2
A -Esiranha Perfeita

(16��O, 1,8h50 - Todos os dias)
Piratas lia Caribe: No fim do
Mundo ..':

(21 h,,:,, SeX/Seg(Ter/Oui)
(17h40, 21 h - Sab/Dom/Oua)
Cine Shopping 3
Homem Aranha'3

(16h, 18h40, 21 h20 -

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

Sab/,Dom/Oua)
Shrek Terceiro
(14h - Pré-estréia hoje,
7/06)

!fo .,'

Joinvm�

Cine Cidàoe 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(16h10, 18t150, Z'j h30 - Todos
os dias)
Shrek Terceiro
(14h - Pré-estréia hoje,
7/06)
Cine Mueller 1
Piratas do Carjbe: No fim do
Mundo (leg)
(15h, 18h15, 21 h'30 - Todos os

dias)
Cine Mueller 2

,Piratas do Càribe: NoJ.im do
'Mundo (Dub)
,(14h15, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Mueller 3
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 1phiO - Todos os dias)
Homem Aranha 3 (leg)
(18h50, 2,1MO - Todos os dias)

Blumenaú

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

,

(14M5, �8h, 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 Crime 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 Aranha 3 (Dub)
(t,3,h30,'16h10; 18h50, 21h30-
Iodos os dias)
Cine Neumarkt 6

Premonições'
(14h10, 16h20, 19h30, 21 h40 -

Todos os dias),

� SERViÇOS
Espetáculo
:POM�RODE
''Clube de Caça e Tiro XV de

Novembro
"Lustiges Pomerode"
9 de junho, às 19 horas

Jantar
JARAGUÁ DO SUL
Restauraníe da Recreativa Duas
:;Rodas
Associação Beneficente Novo

;/\manhã
'

Jantar Afro-Brasileiro
21 de junho, 20 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

II SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Órgão/E8TU vai gerenciar trânsito

A criação, em Jaraguá do Sul, de um Órgão de Gerência de Transportes pela
.

EBTU (Empresa Brasileira de Transportes Urbanos) está em vias de aprovação,
segundo a edição semanal de 6 a 12 de junho de 1987 do Correio do Povo. Os

primeiros contatos com o Geipot, em Florianópolis, haviam sido iniciados, e a sua

efetivação possibilitaria a realização de estudos relacionados ao trânsito.

Segundo a matéria, o pedido havia sido feito na viagem do então prefeito Durval

Vasel a Brasília, que resultou em vários recursos liberados e outros em vias de

aprovação. Do Ministério do Interior, o município já dispunha de Cz$ 3 milhões,

para aplicação em obras e do Ministério do Desenvolvimento Urbano o pedido de

Cz$ 6 milhões para obras no Samae, tinha excelentes perspectivas de aprovação.
A informação foi dada pelo prefeito Durval Vasel, que participava do dia 17 a 19

de junho, no Rio de Janeiro, do 130 Congresso Nacional dos Municípios; junto
com os prefeitos de Guaramirim, Schroeder e Corupá.

II ANIVERSÁRIOS

II O DIA DE HOJE

Santa Maria Terez de Soubirán
Santo Anfonio Maria Gianelli

II O CLIC DO LEITOR
Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Depois de mais um dia de cão, a mãe Monique, que está deitada, e filho

Dina, o de língua de fora, brincam no quintal.Acena foi clicada pela leitora
Daiane Andreghetoni.

O CORREIO DO POVO

Adela
Adernar
AnaFlá
Apareci
Bethioa
Doraci Ma
Elis Ângela F
Elvira Rozza
Ema S.J. Baace
Eutrida Pe�ry Zoz,
Gilrnar Peggau
Guilberrne�
Heinz Kuhrt
Ingrid B. Ag
Jane Castél
Jarbas Vieira
Jean Carlos V
Kátía de Aguiar
Maria de Lurdes Pica iii
Onofre Costa
Regina H.
'Rutilad Mu
Va

Se o seu mundo é o mundo do ,I
entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

II UTILIDADE PÚBLICA
�Desfile
As entidades que queiram
participar do Desfile Festivo

alusivo aos 131 anos de

Jaraguá do Sul já podem se

inscrever na Fundação
Cultural ate a sexta-feira,
dia 25.

�Curso
O curso "Gestão de Cargos e

Salário" será oferecido dias 21

e 22 de junho pela empresa

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

�Congresso
O XIX Congresso
Brasileiro de

Cirurgia
Dermatológica será

realizado de 27 de

junho a 10 de julho,
em Florianópolis.

LEIA O MUNDO

II PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firma no Estado

O tempo segue firme com predomínio
de sol entre algumas nuvens em Santa
Catarina. Temperatura em elevação.
Vento de norte a noroeste, fraco a

moderado.

� Jaraquá do Sul e Região
� LAGES

. MíN: 8"1 MÁX:21QHOJE � SEXTA C; SÁBADO 6 DOMINGO 6MíN: go C MíN: 12° C MíN: 13° C MíN: 14° C

MÁX: 24° C MÁX: 25° C MÁX: 26° C MÁX: 26° C

Sol Sol com pancadas de Sol com nuvens Sol com nuvens

chuva

� Fases da lua

MINGUANTE
� Legendas

�·c:�)�UG)�
f:nso!arado Parcialmente NUrllado lnstave! Chuvoso Trovoada

nublado

08/06

NOVA CRESCENTE CHEIA

â,

"
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�CORREIO DO POVO

.NOVELAS
�GLOBO - 18H

fterna Magia
Medéia ameaça contar o segredo de

Rafael para todos. Loreta quer olhar a

!cha dos hóspedes da pensão para

saber a origem do homem mistenoso.

Carol revela a Joasuim que Regina
costumava deixá-Ia sozinha com os

irmãos, sem dizer para onde ia. Nina

convida Lucas para ser seu padrinho.
loreta descobre que o. homem
misterioso se chama Jair Ferreira. Rafael
aesabafa com Pérola sobre o desejo de

,

vingança de Medéia. Loreta entrega. a

Joaquim a ficha, de J�Ir. Joaqurn
desconfia que Jair seja rrnao de Regina,
já que tem o mesmo sobrenome. Zilda

mancha a mão de tinta ao limpar o

�uadro de Simon. Eva se assusta com

Tórtk, Conrado se surpreende com a

�sita de Joaquim.

�GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Ora. Sabina confirma para Arthur que
lance já sabe do seu estado. Merlim

propõe a Gui e a Elizabeth· ajudar na

recuperação da herança de Arthur.

lance se desespera ao pensar que Maria

pulou no mar e nada atrás dela. Maria diz
�ue estava no quarto e se divertiu muito

aovê-Io desesperado. Maria dá ordens e

aulas de etiqueta para Lance, Merlim

sugere a Arthur, Gui e Elizabeth que eles

facilitem a fuga de Morgana para pegar o

dinheiro guardado com ela, O barco bate
em uma pedra, Lance procura por Maria
no mar, Merlim pede metade do dinheiro

para ajudar Arthur, Gui e Elizabeth, Gui
estranha a tristeza de Arthur, mas ele
não,revela Q motivo,

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropicàl
Paula insiste em saber por que Daniel e
Tais estão juntos, Daniel e Tais contam o

�ue aconteceu, Lúcia prepara o jantar
surpresa na casa de Cássio, Tais manda
Ivan deixar na portaria da pousada um

enveIQP@liI�afa Daniel. GustçlVO ',diZ!.a
Tiago qUe hrou o nome na reserva,
Lúcia marca encontro.com Cássio na

casa dele, Di�orá prepara a mala para
levar para o hotel. Vendedora da loja não
aceita que Bebel pague suas compras

.

com o cheque de Olavo, humilhando-a.
Lúcia arruma tudo, acende as velas e

aguarda Cássio, Uma mulher paquera
Cássio," que desmarca o compromisso
com Lúcia, Lúcia vê Cássio lJ,eijando a

mulher na entrada do prédio.Danlel
recebe o envelope, abre e vê uma foto
dele com Tais na pousada, Paula reage,

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Quico, .interrompe a 'conversa dos pais,
se jogando na cama enire os dois, e
pedepara ir -a Angra C0m os amigos.
Cherry diz a Nina que Belquiss é a

responsável pelo bufê do camarim, Helô
e Duda vão á casa de Isabela planeiar
contra Drica, usando Van, Elas saem do
,quarto de Isabela e se deparam com

D:lca e Giorgi. Helô provoca Drica, que
nao admite os desaforos em sua própria
casa. Isabela defende Helô lembrando
que nem sabe sequer se ela é brica de
verdade e que é melhor tratar suas
visitas bem, já que está na sua casa,
Isabela ofende Gieorgi e Drica ameaçabater na irmã. Freddy e Stella apartam a
bnga e mandam as duas para os seus
quartos,

• RECORD - 20h
'

Vidas Opostas
L ISlnha acende uma vela em frente ao
retrato de Berloque agradecendo por ter

��ertado no bicho, Margarida reclama,
zenda que LISinha agora é rica e quedeVia dar o dinheiro do prêmio todo paraela L'

,

. ISlnha a expulsa de casa até que
aprenda a respeitar uma pobre e
Inconsolável viúva, Patricia falta o
trabalho para ir ao motel com Alfredo,' E
rnals uma vez termina o caso com o

�apaz, Pé de Pato, Zaqueu, Pavio e

t
ovaco maquinam como vão inva.dir oorto J

t b
' oana acusa Jacson de e

ra alhar para a polícia quando mandou

Jseus homens matarem o itallano.
acson f' ,

ca Irado e a ameaça com a

�spada, Ela o encara e ele atira a espadaonge, segurando a raiva,

I",
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��POLÊMICA
A trama de "Paraíso Tropical"
começa a esquentar, O ator

Oscar Magrini entra na novela

vivendo o personagem
Wanderlei. Nos próximos
capítulos Dinorá (Isabela
Garcia) conhece Wanderlei na

praia, ele é um galanteador de
primeira e, claro, consegue
impressioná-Ia. Quem não vai

gostar nada' da história ê

Gustavo (Marco Ricca), que
fica desconfiado já que o casal

vive uma crise e ele mesmo

andou "pulando a cerca".

��PERSONAGEM
Comenta-se que

representantes de

comunidades GLS teriam

pedido que os personagens

Rodrigo (Carlos Casagrande)
e Tiago (Sérgio Abreu), de
"Paraíso Tropical", trocassem
um beijo na novela e ainda

que o casal fosse mais

carinhoso um com o outro. Os
autores da trama explicam que
será quase impossível que o

casal gay da novela

protagonize alguma cena de

beijo na boca,

• SUDOKU

SOBRE O JOGO

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

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

� HORÓSCOPO

,

��ADOÇÃO •..
," ,

Enquanto estiveram em
Praqa, na RepúblioiiTCheca,

.

:�

Brad Pítte AngelinÜolie
.

Ii
visitaram um ortanato ,

. i
católico na intenção ce
conhecer as crianças da .

instituição. Segundo'o jorn�1
. "The Sun", eles querem .

adotar uma criança do pars dO,
leste europeu. Ainda segundo
o tablóide, a atriz Úlr.ialigado
para Brad Pitt, para que ele
voasse até a República '

Tcheca e conhecesse uma

das possíveis crianças a
, !

serem adotadas.

• DIVIRTA..SE
�

"I "

Mande sua piaqa para ° Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br

II
II

_" .

,·.1'

,

P�u�
.

'
.

Depois de vários anos, o Joaquim conseguiu juntar um dinheirinho, , .:

para montar a sua vendá. Poucas semanas após a inauguração ele é �;
assaltado e os ladrões levam toda a mercadoria. .

Ao saber do ocorrido,. o amigo Manoel tenta consolá-lo:
- Levaste um tremendo prejuízo, hein, Jdaquim?
- É verdade! Mas por pouco não tomo um prejuízo bem maior!
- Como assim?
- Eu ia remarcar as preços justamente aquela noite!

,

"

Velhinho Recém-nascido
Dois amigos velhinhos estão sentados no banco de uma praça e

começam a conversar:
- Macedo, eu tenho 83 anos e estou cheio de dores e problemas. Você
deve ter mais ou menos a minha idade. Como é que você se sente?
- Como um recém-nascido.
- Como um recém-nascido?
- É isso mesmo. Sem cabelo, sem dentes e acho-que acabei de mijàr,
nascalças.· , .....i,.!, .,",,,,1\-,

r"\1.""' .... f-. .... "" .... �;-f�,.......,"1' ..... (",t,=,·') ao áúbaT - .its : ...:!�.:,. ::;i;-f:�; I
�----------------------------�------�I

.

'

I

I

Áries 20/3 a 20/4
Por que continuar se enganando se todas as

evidências estão ai, bem debaixo do seu

nariz? Suas emoçôes revelam o que o

pensamento nem desconfia". Fique esperto.
A parada ainda é sua, é só não bobear,

Precipitações, porém, são contra-indicadas,
Olhe para os lados, flexibilize as idéias e

prepare seu salto.

Câncer 21/6 a 21/7
Você só quer que todos fiquem contentes e

se dêem bem, E que o deixem em paz, Nada
errado com isso, mas um pouco de atrito
nas relaçôes não é, necessariamente, algo'
ruim. Pode revolucionar, trazer novos
estímulos, novos ardores", Com o frio

chegando, um calorzinho nas suas águas dá
um bom caldo,

Touro 2l/4 a 20/5
Pode parecer que são os outros que o estão

obrigando a fazer mudanças, cutucando-o
aqui e ali, incomodando um pouco e

.

despertando sonhos da letargia". Bem, talvez
você estivesse precisando de uma pequena
ajuda, mas o que está brotando agora já
estava germinando ali, semente a ponto de

explodir,

Leão 22/7 a 22/8
Você tem feito muita coisa por muita gente,
rei Leão, qual o problema que façam um

pouco por voeê também? Talvez você esteja
mais a fim é de olhar um pouco para si e de
conhecer outras versões do universo".

Delegue funções, passe adiante tarefas e

afazeres, flua no tempo e espaço de suas

abstrações.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Se os sinais na estrada dizem "siga com

cuidado", vai ignorá-los? Vá devagar, leve
um guarda-chuva e, quem sabe, um
capacete, Ern meio a furacôes de emoções,
sabe como é, rolam altos & baixos,
reviravoltas." Não se assuste sé o olho da

tempestade mudar de lugar e você ainda
estiver nele.

Virgem 23/8 a 22/9
De novo no labirinto de racionalizações
sobre seus sentimentos? Sinta, apenas.
Ainda não percebeu que não dá pra explicá-

,

los?! Refletir sobre as coisas é importante,
mas não se isole na piração, permita a

.

aproximação cats) pessoa(s), deixe-se'
receber atenções e carinhos." No fundo,
não é o que você quer? .

Libra 23/9 a 22/10
Entrar em lutas pelo poder não é do seu

feitio, naturalmente, Demonstre que
.

entende os pontos 'de vista des outros,
mas que também tem suas necessidades.

Faça o que-tiver que ser feito para
recuperar um pouco de perspectiva e

refine o foco, Um passeio, meditação,
coisas que acalmem sua mente ...

Capricórnio 22/12, a 21/1 .',

Talvez não seja pra fazer íuoo issei. ,Áqueça
seus contatos, abra-se para particjpàçoos"e
contribuições. Você precisa demais i ;'1 ,

mobilidade: ver as coisas de fora, p'or v'áitôs
ângulos, vai ajudá-lo a coordenar tudo méltiar
e imprimir a qualidade que vocêbusca ese
exige, Que tal um ralé, um pouco de . ", \.
socialização?

.

c

Escorpião 23/10 a21/11
Cores, sons, brilhos." Parece filme. Se a vida
fosse um cruzeiro, você seria o capitão do
navio, No público e no privado, você vai de
vento em popa, Use suas superpotências
organizacionais para montar seu grande
evento e fará com que o show do superstar da
hora vire uma chatice em comparação com o

seu,

Aquário 21£1, a.18/? :" . ."; ':;.\;}>�;,.
Quem diria, VOGê; com-sauéaües de, úrfl�pô,(ma;;:
de rotina?! Pois é, você vê muitb clàraf]lent&·b'
que o mundo precisa, mas às vezes "'. '

...

negligencia seus próprios desejos e .: ::' .;';"
necessidades.; Pé no chão, acerte o p#id de
suas prioridades. Preste atenção nas'

.'

_,

pequenas coisas e as grandes se orgimizarão
sozinhas.

Sagitário 22/11 a 21/12
Dizem que paciência é uma virtude, mas nem

sempre você compra essa idéia. Por ora,
melhor se concentrar e segurar a onda,
Controle as ganas de pular no pescoço do tal
sujeito, conte até mil e vários, o que precisar.
Você se beneficiará imensamente se não
apressar as coisas. Cuide de seu propósito
maior.

Peixes 19/2 a 19/3
É você sob o refletor e sorrindo comb iJmà :,
estrela, enquanto lançam üores a se�s ,��s?'
Não?! Deveria ser, Visualize esta ceria.ao .

longo do dia, o brilho da sua arte, os olhos' érn
você, Lute contra o velho medo do parco,
declarando sua opinião, dahdo um passo:
corajoso, Sua criatividade não vai dE!ixá�ló na

mão.
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No próximo sábado, dia 16 de

junho, os atores Eriberto Leão e

Ana Beatriz Nogueira estarão em
[aragua do Sul para representar a
peça Fala Baixp Senão Eu Grito.

VENTO FAVORÁVEL
São poucos os políticos de

Jaraguá que estão na "crista da
onda" no momento. Alguns já
eram e outros caminham

rapidamente para isso. Um para

quem a coluna tira o chapéu hoje
é Pedro Garcia. Vereador há

quatro mandatos consecutivos

(recorde), o homem é um

workah'olic assumido: trabalha
15 a 17 horas por dia e está

sempre com um sorriso no rosto

e disposto a ajudar. Aliás, se

ajudar o próximo vai para o céu,
como dizem os amigos, Pedro já
carimbou o seu passaporte faz

tempo. Outra coisa que vem

beneficiando o nobre edil no

momento são as realizações dos

governos Bertoldi e Luis

Henrique, nas suas regiões de

emergência eleitoral, pois tudo o

.

que ele pede, "os homens"
fazem. Os investimentos já
perfazem R$ 9 milhões. Podem

apostar "dedos e anéis" que o

"Pedrão" vem com tudo na

eleição, ano que vem.

FEIJOADA TODIBOA
Gomo a Stammtisch já está em

ritmo de organiz-ação, tem

grupos se movimentando. para
acertar os primeiros detalhes.
Por exemplo: as amigas Gislaine,
Naira, Vivian e Joice promovem
no próximo dia 16 de junho, só
para os especiais, a tradicional

Feijoada Todiboa. O lucro do
encontro vai para as comprinhas
da Sa Stammtisch.

QUE CABELO, HElM?
"Impossível não sentir uma

pontinha de inveja ao reparar no

impecável cabelão do Décio

Bago - afinal, o cabelo dele está

sempre brilhante, com volume e

cobre toda a extensão da cabeça.
Entradas e fios brancos então,
nem pensar! Définitivarnente, o
tempo não passa para .ele". É esta

a afirmação que partiu de alguns
homens' com motor 5.0 ao

verem na TV o empresário
Décio Bago, da Viação
Canarinho, em recente sessão na

Câmara de Vereadores. A

pergunta que não quer calar:
"como ele consegue e nós não,

.

poderoso São Crespim?",
questionam eles enciumados.

Calma, gente! Em breve a coluna
revela em primeira mão o

segredinho do Décio.

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

fi TE CONTEI!

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonçalves@netul1o.com.br)

Cristiane Arendt, toda bonita, troca idade hoje.

, 'FRASE DO DIA

. "Todas as batalhas na vida
servem para ensinar-nos

algo, inclusive aquelas que

perdemos". (Paulo Coelho).

É bem nesta quinta-feira santa que minha

querida amiga Cristiane ' Arendt será muito

cumprimentada, pois é hoje que ela corta o bolo
e recebe merecido coro de parabéns pela troca de
idade. A festa para comemorar será para mais de
50 pessoas e acontece amanhã.

Gislaine, Naira, Vivian e ...

Joice prontas para a

feijoada todíboa

�bell'ar�

Capitaneada pelo confrade Max Pires da coluna Por Acaso e

Ricardo Daniel Treis, hoje, a partir das 14 horas, tem Tarde no

Caldinho, na Scar Lounge. Julmir Rozza comanda a cozinha. I

**

Na coluna de sábado teve um escorregão por parte deste colun�t
Na notinha Toque Final eu queria escrever "a inquieta Claud�
Piazera", mas fui traído pelo meu inconsciente e citei Claudia
Rodrigues. Falha Nossa!
**

Embora o empresano e conselheiro do grupo WEG, Martin
Werninghaus, não goste que toque no assunto, na próxima
semana ele aterrissa nas marinas de Balneário Camboriú o seu

novo brinquedinho: um iate dos mais luxuosos e modernos, que.
segundo consta - só falta falar.
**

Para alegria de seus comensais, o Kantan Sushi Lounge avisaque
não vai fechar no feriadão.
**

Embora meio atrasado, registramos hoje com muito carinho o

niver do amigo Adélcio Luis Kulkamp, comemorado com muila
cerveja ao lado do sogrão Laércio Bruns, da sogra Maria, da esposa

Gislaine e mais uma trupe de festeiros.
**

No próximo dia 16 de junho, a partir das 20 horas, no Parque
Municipal de Eventos, acontece a 8a Noite da Sopa Húngara.
**

IDADENOVA

o casal Norberto e Elaine Kuhnen com a filha [úlia, no
Sábado (02), na festa de seu aniversário de 2 aninhos.

Amanhã, mais conhecido como sexta-feira: tem Ladies Free na

boate ComBat. Elas não pagam ingresso até a meia noite.

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

SANGUE E CHOCOLAT�

(Suspense)

32752058/99320502
Com Agnes Bruckner,

.

Hugh Dancy e Oliver Marline!1 I

Quem esteve presente à micaret

ind�or Peixe Folia, no último sábado,
não parou um minuto. O engenheiro
Marcel Barreira, o Peixe, e sua ma�

que amiga Pamela Bonato curtiram

pacas o melhor do axé até altas horas.
Só para os raros!

• DICA DE (JUINTA
Curtir a boa música da

banda Coyote Jack, na

Bierbude.

PÉROLADASEMANA
"Quem fala a que não quer
ouve o que não deve",
(Autor: Mirrrro)

___________________l � ��� �� �__� • ,i
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