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Bauer garante R$ 3 milhões

Projeto heneílcla
micro e pequenas
empresas de JS

Na próxima semana, a
. Câmara'vai aprôvãr projeto
de lei do vereador Jurandir
.Michels, que estabelece
tratamento diferenciado às

empresas do setor. • 3

e ENTREVISTA
.

Dêgo fala da .

admtnístração e

revela projetos • 4 Bauer, a secretária Regional, Niura dos Santos, e o diretor da escola, Jair Quint, constatam as necessidades da obra
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VERSÃO II
Pavanello disse

que declaração
foi para Dionei

o diretor da Fesporte, ,

Carione Pavanello, disse
que as declarações contra o

PT tinham como alvo o ex

deputado Dionei da Silva e

sua "turma". Garantiu que
mantém bom
relacionamento com

petistas. .3

ti;,.
Soluções em lnforrnátlca

- Computador
Completo com

monitor 17" LCD*
porapenas
R$ 1.390,00.

I

Clinica SorriDent

(])r. Tfiiago :Monseff(]3ore[a
C'1tO/SC-8.42/

:Mestre em Implantodontia
Especialista em Implantodontia
'Especiaiista em CPerioáontia
C{ínica Çera{
Práteses Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-malt; c!inicasorrident@superig.com.br
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• EDIJORIAL

-

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Brasil e Belíndia
O governador Luiz Hen

rique voltou a atacar a extre

ma e criminosa concentrá

ção de recursos em Brasília.
Para uma platéia formada por
maisde dois mil contabilistas
de todos os Estados do País,
o governador disse que o

problema do Brasil é a cen

tralização da riqueza nacio
nal na Capital Federal, "é
uma questão de contabili
dade. Enquanto a economia
do País se atomizou, os recur
sos se concentram em Brasí
lia. Precisamos urgente de
um novo pacto federativo".
Dados: em todos os outros

países do chamado mundo
desenvolvido, 30% dos recur
sos arrecadados são redistri
buídos para os municípios.
No Brasil são míseros 13%.

L.uiz Henrique era

convidado especial da aber
tura do VI Encontro Nacio-

Em países do chamado
mundo desenvolvido, 30%
dos recursos arrecadados
são redistribuídos aos
municípios"

nal da Mulher Contabilista.
Cerca de 30% dos 15,6 mil

profissionais de contabili
dade com registro no CRC/
SC são do sexo feminino.

O governador. destacou
que o poder municipal é mui
to mais fiscalizado do que os

demais, pois os prefeitos
sofrem uma observação
direta pela imprensa, pelo
juiz e pelo cidadão, "até
mesmo no jogo de futebol".
Luiz Henrique lembrou que
o historiador Sérgio Buarque

de Hollanda, diante dos
contrastes no desenvol
vimento do País, cunhou a

célebre expressão Belíndia,
segundo a qual existem
vários brasis, alguns com o

grau de desenvolvimento da
Bélgica e outros com a po
breza da Índia. "O problema
é que hoje isso pode ofender
a Índia, que tem o exemplo
do desenvolvimento de

Bangalore e a sua força",
observou.

Para o governador catari
nense, é inadmissível que um
País como o Brasil, que cons
trói aviões à jato de última
geração, disputados pormui
tos países, que desenvolve
softwares gerenciais de alta
complexidade e que parti
cipa da equipe que decifra o

genoma, possa ser incapaz de
eliminar os grotões de pobre
za pelo seu interior.

• ENTRE ASPAS

" É um avanço o presídente Bush decidir discutir um assunto que não tinha'
nem interesse. Não seísê êlê mudou depois de tervisto o filme do AI Goren.
Presidente Lula sobre a decisão do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush,
de se envolver na discussão sobre o aquecimento global.

"Ele será orientado a atender igualmente todos os partdos, porque é assim que o governo
age, e, se houver algum fato contrário, eu pedirei que ele me entregue o cargo".
Luiz Henrique da Silveira, governador de Santa Catarina, sobre as declarações de Cacá Pavariello
(OEM), quanto a declaração de que "não gosta do PT".

• PONTO DE VISTA

Conceitos de qualidade
ccmprevados na prática
acadêmica

Em tempos de divulgação de
resultados de avaliações pelo
Brasil afora, por aqui uma notí
cia que tem deixado a nossa'

comunidade acadêmica ainda
mais orgulhosa é o resultado
obtido por estudantes que se

destacam com criativos projetos
dese'nvolvidos ainda como

atividade da graduação. Vários
exemplos já divulgados com

provam a importância de
conciliar a formação acadêmica
com a experiência que pode ser

adquirida nos chamados TCCs
- Trabalhos de Conclusão de
Curso. É o caso da exposição que
acontece no MuseuWEG, onde
o curso de Arquitetura e Urba
nismo apresenta até o dia 17 o

"alento dos acadêmicos da

•Carla Schreiner
Reitora da UNERJ -

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul

turma recém-formada. cionada entre os 25 finalistas do
Com esse tipo de evento, os Ópera Prima 2007, que é consi

novos profissionais começam a derado o principal concurso do
se apresentar ao mercado de setor no País que reuniu 527
trabalho e ao mesmo tempo a trabalhos apresentados por'
Instituição dá visibilidade ao estudantes de 121 cursos de

. trabalho de formação e a ênfase Arquitetura e Urbanismos de
do curso aos projetos para a todo o território nacional, é a

qualificação do espaço urbano. única de Santa Catarina a

1\J essa exposição, podemos integrar esse seleto grupo.
conhecer trabalhos que con- Convidamos a comunidade
templam várias soluções, que a conhecer essa proposta,
demonstram a funcionalidade visitando a exposição, espe
da Arquitetura, ou projetos . cialmente os jovens que estão
voltados ao lazer e entre- em vias de ingressar no ensino
tenimento como a proposta superior, assim poderão perce
elaborada pela jovem arquiteta ber o quanto a universidade
Cátia Iara Ziehlsdorff France- pode contribuir com sua'
ner, que obteve destaque no estrutura de laboratórios e com

concurso nacional do Institute os professores qualifícados do
de 'Arquitetos do Brasil. Sele- corpo docente.
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Apesar de acreditarmos 2002, a oposição protagonizou não ter solicitado a opinião el

que estamos numa democra- um golpe de estado contra o grande maioria da popu!aí' tfo
cia, não percebemos clara- governo da Venezuela. No Em apenas 48 horas, el
mente o que se entende por comandoestavaoempresário Presidente Hugo Chá\' l'
localização social das idéias. Pedro Carmona, o líder da voltaria ao poder nos bra
Presos a informações que elite sindical Carlos Ortega, de mais dois milhões
servem a determinados in- alguns militares do alto pessoas, que souberam
teresses ou que deturpam a escalão das forças armadas e seqüestro através de u

pOrealidade social, acreditamos duas emissoras de televisão notícia divulgada pela r

b,fielmente nas informações da 'privada, aRCfY, idealizadora CNN em espanhol. Depo� ,

mídia jornalística como do golpe e a Venevisão, de assumir novamente, �

árbitro da verdade absoluta. propriedade do marajá da presidente Chávez o '

Isto quer dizer que todas as mídia venezuelana, Gustavo garantia constitucional a Ridéias são elaboradas a partir Cisneros. Foi um golpe quase golpistas, livrando-os
á.Ode sua localização na perfeito, porque o presidente qualquer tipo de pun1í

existência social das pessoas Chávez, apesar de não ter Apenas esperou que 9.�que as cogitaram. Muito se renunciado, foi seqüestrado concessão da televisão R
.
ele

fala sobre a decisão do pelos golpistas e prestes a ser expirasse em 2007, n �apresidente Hugo Chávez de levado do país num avião de renovando-a nos marçOS Ia!
não renovar a licença da matrícula americana (não estado de direito. Ain. fItRádio Caracas Televisão precisamos dizer por quem) existem 54 redes de televif�s
(RCTV), mas pouca gente para uma ilha do caribe. � privadas no país funcionanr�lsabe que em 11 de abril de pequena falha no golpe foi normalmente.

J
.

'. �rnlOs textos para esta coluna deverãoter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados

poreC11redação@9correiodopovO.com.br; ou por carta no en.de�eço Coronel Procópio G0':!les d� Olivei�a 246, cep 89251 200,
í. �Postal19. E obrigatório informar nome completo, prcfissão, *CPF e * teletone (* nao serao publicados).

• DOS BLOGS
I; iWU'UUDlAS
Irmãos, os problemas
dos presidentes
o presidente Getúlio Vargas
teve problemas com irmão
Benjamim. Benjo, como era

chamado, foi personagem
influente na república
varguista. Foi apontado como

suspeito de estar por trás de
Gregório Fortunado, na
tentativa de assassinato de
Carlos Lacerda, em 1954.
Tragédia que acabou levando
Vargas ao suicídio. O
presidente Sarney teve seu

desconforto com o meio
irmão, Murilo, que vivia usando
o sobrenome da família para
obter graças e favores em

hotéis, cassinos no Paraguai,
e outras travessuras similares.
O presidente Femando Collor
caiU por causa do irmão
Pedro, que o denunciou em

bombástica entrevista a Veja.
Agora é o presidente Lula que
se vê às voltas com o irmão,
Genival Inácio da Silva, Vavá,
que resolveu ganhar algum
dinheirinho usando' o prestígio
do sobrenome.

4) blogdoel.bllg.ig.com.br

• DO' LEITOR

o poder da
desinformação

iutlQKFOURI
Atrapalhando
o sono gremista
Os gremistas que foram dormir
justamente eufóricos de quarta
para quinta-feira, passaram a

noite de quinta para sexta
menos confortáveis.
Principalmente por causa do
barulho da torcida do Inter. Os
colorados festejaram a

conquista da Recopa Sul
Americana, depois de
vencerem os mexicanos do
Pachuca, por categóricos 4 a

O. Barulho do adversário
figadal e frustração, porque os

gremistas eram mexicanos
desde criancinhas. Mas não

.

foram só o barulho e a

frustração que atrapalharam o

sono tricolor. Havia ainda uma

compreensível preocupação .. E
Que quinta foi definido
também o adversário do
Grêmio na final da
Libertadores. E será o

poderoso Boca Juniors. O
Grêmio terá mais um

obstáculo e tanto para chegar
ao tricampeonato da
Libertadores.

4) blogdojuc•.blog.uol.com.br

Para Lula, fechar
foi ato democrátic�
o presidente Lula considera
fechamento do canal privaOij
RClY um ato democrático,
mesma forma que seria a

renovação da concessão. [
entrevista publicada nesta
sexta-feira pelo jornal Folha 1

i

S. Paulo, Lula afirma que H 1
Chávez não cometeu nenh� ,

violência. 'O mesmo Estaoij o

que dá uma concessão é ij o

Estado que pode não dar a e

concessão', disse ele.
'Chávez teria praticado um�

.

violência se tivesse, após Ir,
fracasso do golpe, feito a s

intervenção na televisão. -

fez: Esperou vencer a de
concessão'. Para Lula, 'o!
de Chávez não renovar a

concessão é tão democrá�,
,

quanto dar a concessão.í o

diferença com o Brasil é:q��
conseguimos colocar na

e L
Constituição que isso passf,a1
pelo Congresso. Não é asl
decisão unilateral do
presidente. Lá é. Faz parte
democracia deles'.

4)Viww,bIOQdOmagno.com,br

• Victor Alberto
Dariich
Sociólogo e mestre em i P
Engenharia de

Produção
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POLITICA
redacao@ocorreiodopovo,com,br

> NSEOÜÊNCIAS: DIR�TOR DA FESPORTE ADMITE QUE ERROU AO FALAR DO PT

1 avanello disse que declaração
mba como alvo Dionei da Silva

Wereador licenciado
'ndaga democracia

,

fendida pelo ¢x�
aeputado estadual

I W. "

ic�
lra ARAGuÁ DO'SUL
aa� ,

�, 'Após o bombardeio rece

ido pelas declarações contra
'PI o diretor da Fesporte,
a' "

,

arione Pavanello, busca
la f'

'

/ .

Hiparar o erro, que ele propno
hu ite que cometeu. Segun-I'tl '

Id� o Pavanello, as declarações
é � oram feitas, em. âmbito
r a egional, mais precisamente

raoex-deputado Dionei.da
mâ ilva, mas que os petistas
S � 'rasteiros" levaram para o

a estadual. Disse que deveria
, IOO,citado Dionei e a "turma"

dele na entrevista, o que
II�itaria toda à confusão.

O diretor afirmou que
'áij antém bom relacioriamento
, '�Fpm petistas, círando b�' ê*�
QW�iéaCl6igM1lrtbs St�rpki:ó
íe Zé ridté'\'Bentro dtYP:T't1�

sst '"
,I,

'

, "
, aiaguá do Sul, tem gente boa,

, assim como no PT estadual,
enho muito respeito pelo
eputado Pedro Ucsai e sou

igo do Pupa. Mas não gosto
o Dionei. Ele é um crápula.

Nãà trouxe nada para a região
quatro anos na

FOTOS:CÉSAR JUNKES/OCP

-í '

Pavanel!o (E) minimiza declarações comrao PT, mas reforça os ataques ao ex-deputado estadual Dionei da Silva

Assembléia' agredindo o

governador. Ele, eu não

atendo", disparou. '

Pavanello questionou a

dernocracia de féridil:la" pdr
Dionei, lerfiBdR'aá 'c{dê,\-ío
DEM, v-ári6s filràdd�"fótam
candidatos e que, no Pi, o

ex-deputado é sempre candi
dato. "Qual é a dernocracia
dele, de sempre ser�anclidato
e não permitir que outras

lideranças surjam no par

tido?", indagou, lembrando
que, nas últimas três eleições

parlamentares, Dionei foi o
candidato do PT, enquanto
que, no OEM (ex PFL), foram
três difererites. "E ele

(Dioneif ta'irib'ême candidàto
I _�.'., i,'" \

' .' .', ,_ .•

a prefeito desde ·199>6 e deve
I .1"f" ..... j·"-." ','".' }

ser no próximo ano de novo",
observou.

RECADO - Depois da

manifestação da bancada do
Pi': na Assembléia Legis
lativa, que chegou a propor
uma moção solicitando a

exoneração do diretor da

Fesporte, e de toda a reper-

i Pesquisa
A última pesquisa de inten

ção de votos para prefeito de
Jaraguá do Sulmantém quase
que inalterado o quadro em

io dação à enquête anterior. O
{tfder subiu de 22 para 23%, o
), egundo colocadomanteve os
ív 16% e o terceiro caiu de 15
a (

140ara Yo. O quarto lugar tem
I 2ro e o quinto 40/).
J f' O primeiro colocado tem

.' �% de rejeição, enquanto que
� (:\Segundo colocado tem 32%

o terceiro 22%.
o "

a ()

Recado'
ri Comenta-se nos bastidores

�•
Çjile antigos dirigentes do PP
ge Jaraguá do Sul recornen-

iaram
ao vereador Dieter

J ��ssen para não negociar
'

i hanças com oDEM e o

J SDB, com vistas às eleições
rnu

.
,

J ntclpais do ano que vem-.

r Lembraram o acordo fir
mado, em 2004 entre os três

� não-cumprid� pelo DEM e
'SD

'

B no ano passado. .. ,

Reunião
o PT de Corupá realiza no

dia 23, das 11 às 14 horas, no .

Bar doGaúcho, encontro com
"

os filiados. Na oportunidade,
será feita a prestação de
contas da Divisão de Esporte
e Lazer do município, che
fiada pelo presidente do

partido, João Carlos Gottardi.
_' Aproveita para entregar ao

deputado Carlita Merss o

projeto de reforma e am

pliação do ginásio de esporte
da cidade.

Acordo
Pelo acordo, assinado por

dirigentes das três legendas
e registrado em cartório, o
PP apoiaria a chapa PSDB/
PFL para disputar a Prefei
tura e os dois o candidato
do PP a.deputado estadual
na eleição de 2006.
No ano passado, o PFL

lançou candidato a depu
tado e o PSDB decidiu apoi-
ar o postulante do PMDB.

I,
I

cussão do caso, o governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) disse que vai

orientar pessoalmente Pava
nella para atender a todos os

partidos igualmente.
O governador assegurou

que, caso Pavanello não se

enquadre, vai pedir o cargo.
"Vou telefonar e dizer isso a

ele", reforçou, lembrando que
a determinação do governo é

atender a todos no que for

possível, sem discriminar

ninguém.

. _.Uni grupo suprapartidário
está tentando convencer a

p'l;,eside:I1te da Apae
.

de

Jaraguá do Sul,.MariaT�reza
Nora, acandidatar�se a ve
reador no aná que vern. Ex,'"

, )<

secretária,executiva da
Amvali e pós-graduada em

Políticas Públicas, é conside,
rada preparada para o cargo,

Aposta
N as todas políticas, 'as

apostam sâo para saber para
onde vai o ex-deputado Ivo
Konell (PMDB) na eleição de
2008, caso não recupere os

direitos políticos. Muitos
afirmam que é homem de

partido e vai se engajar na ,

campanha do PMDB, outros
apostam que ficará só na

torcida.

O CORREIO DO POVO

Projeto prioriza micro
e pequenas empresas

dação e da geração de empre
gas", disse.

No caso de aquisição de
bens e serviços, a lei estabelece
cota de 25% para contratação
demicro e pequenas empresas.

Quando o valor da licitação for
superior aR$ 80mil e for neces
sária a subcontatação demicro
e pequenas, o valormáximo do

serviço da subcontatada não

pode exceder a 30% do total
licitado. Somente 25% do valor
total licitado.durante o ano

será destinado às pequenas

empresas.
O tratamento diferenciado

e simplificado não será aplicado
quando não houver, nomínimo,
trêsmicro e pequenas empresas
competidoras sediadas no

município ou na região capazes
de cumprir as exigências esta

belecidas no edital. "Com a

aprovação deste projeto de lei,
[araguá do Sul vai colaborar

para o segmento que mais em

prega e distribui renda no país",
destacou Michels.

JARAGUÁ DO SUL

A Câmara deve votar na

próxima semana o projeto cio
vereador [urandir Michels, o
Lika (PV), que obriga a

Prefeitura a conceder trata
mento diferenciado e simplifi
cado para a micro e pequenas

empresas nas contratações
públicas. A proposta tem por

objetivo atender o que estabe
lece o Estatuto da Micro Em

presa, aprovado peloCongresso
no final do ano passado.

Segundo o parlamentar, o
projeto busca valorizar as em
presas do setor no município,
possibilitandomaior oportuni
dade de crescimento. Dessa

.
forma, as contratações cujo va
lor seja até R$ 80 mil serão
destinadas exclusivamente à

participação demicroempresas
e empresas de pequeno porte.
"O setor público passará a ver

.

com novos olhos as pequenas

empresas, que são responsáveis
por 'grande parte da arreca-

PIERO RA,GAZZI/OCP

Lika disse que prolato vai desenvolver as micro e pequenas empresas

Enem
Termina na próxima sexta-feira, 15, as inscrições para o Enem,
pré-requisito para participar do processo seletivo de bolsa do
ProUni (Universidade para Todo. Os estudantes da rede

pública e carentes da rede particular não pagam a inscrição.
Para quem não se encaixar nos dois critérios a taxa é de R$
35.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico

www.enem.inep.gov.br e nas agência dos Correios.

_ Apoio
O presidente Lula (PT).disse que a Polícia Federal está

cumprindo seu papel ao investigar as denúncias e que cabe à

Justiça esclarecer quem é culpado ou inocente. "Quem aparece
sofre, mas um dia vai a julgamento e aparece quem é culpado
e quem é inocente", afirmou, rejeitando pressões para diminuir
as investigações. "Só peço para serem prudentes, para não

condenarem inocentes e absolverem culpados", completou.
Dossiê Azul
O cientista e dire tor

executivo do Instituto Grade
de Ciências Básicas, de São

Paulo, Etrrev Neves, vai
apresentar na plenária da

Acijs e Apevi, na próxima
segunda-feira, o "Programa
Dossiê Azul" - desenvolvi
menta, pesquisa e inovação
tecnológica. A reunião é às

18 horas.

Fim das sanções
Os países-membros daUnião Européia estudam a proposta da
Alemanha, atual presidente-do bloco, que prevê a eliminação
total das sanções diplomáticas contra Cuba, adotadas em 2003,
e suspensas na prática desde 2005.
A proposta, que deve ser aprovada pelosministros de Exteriores
do bloco no dia 18, começou a ser debatida na última quarta
feira, e será objeto de novas discussões ao longo da próxima
semana.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MÁRIO SÉRGIO PEIXER: PREFEITO DE GUARAMIRIM

"Quebramos paradígmas da administração pública
À frente da administração municipal de

Guaramirim há quase sete anos, o prefeito Mário

Sérgio Peixer conseguiu um feito: manter os índices
de popularidades, apesar do desgaste característico.

Segundo ele, as divergências com a Câmara e as

críticas ao governo são, namaioria das vezes, fruto da

disputa política.
Na opinião dele, o quarto lugar no Estado

conquistado pelos estudantes domunicípio nas provas
do Enemmostra que a administração municipal está
no caminho certo e que os investimentos em

Educação surtiram efeito. Garante que Guaramirim
é hoje uma cidade planejada. "Sabemos o que

queremos e como crescer com harmonia".
Revelou que, além da orla marítima, Guaramirim

foi a cidade que mais cresceu no Estado, tanto em

população quanto no PIB, resultado do projeto
administrativo, que priorizou a parceira entre poder
público e classe empresariaL "Guaramirim está pronta
para o futuro".

Para falar sobre a administração, feitos e projetos
- e futuro político, Peixer concedeu a seguinte
entrevista:

Correio do Povo ' Qual
o balanço que o senhor faz
desses quase sete anos de

governo?
Peixer - Antes mesmo de

assumir a Prefeitura já tinha
um projeto definido para a

cidade. Criamos as secre

tarias de Desenvolvimento
Econômico e de Planeja
mento para acompanhar o

crescimento de Guaramirim.
Assumi. a administração

com uma dívida equivalente
a uma receita mensal da
Prefeitura, que foi paga em

seis meses. A partir de então,
compramos máquinas e

equipamentos e iniciamos

as ações previstas no

programa de governo. Nossa
adrninistração- quebrou
vários paradigmas.

Correio do Povo ' O

que o senhor pode desta,
car?

Peixer - A contração da

ponte Bartolomeu Spézia,
entre os bairros Escolinha e

Bananal do Sul, criação de
nove escolas' esportivas e a

promoção de campeonatos
diferenciados de todas as

modalidades. Na agricul
tura, priorizamos a parte

O que ainda não

consegui fazer é o

Centro de Atividades
de Jovens e

Adolescente. O que
me frustra pela
importância del.e"

produção. Criamos o lotea
mento industrial, incentiva-

o

mos a produção artesanal,
hoje, várias famílias parti
cipam do projeto.

No Bem-estar social, o

governo investiu em ofici
nas profissionalizantes, apos- '

tando no fim do assistencia

lismo. É um programa
inovador. Atualmente, a

Prefeitura repassa por mês ao

Hospital Santo Antônio R$
170 mil e mais R$ 50 mil

o para o pagamento dos
médicos do pronto-socorro.

Correio do Povo ' O

que não foi possível fazer, e
por quê?

Peixer - O Centro de
Atividades de Jovens e

Adolescente. Sou frustrado

não foi por falta de projeto,
temos vários em Brasília.
Falta dinheiro, com recursos

próprios não é possível. .

A idéia é centralizar as

atividades esportivas, cultu
rais e de lazer aos jovens,
possibilitando a integração
e evitando contato com atos

ilícitos.

Correio do Povo ' Re

centemente, o senhor
anunciou amunicipalização
do serviço de água...
- Peixer - A Associação.
Empresarial promoveu vá

rias reuniões para debater o
assunto, convidou empresas
do ramo para apresentar
projetos e propostas para

gerenciar a água em Guara
mirim. A decisão de muni

cipalizar os serviços foi
tomada a partir -daí.
Também foi sugerida a

gestão compartilhada com a

Casan.
No dia 16 de março,

entramos com um pedido
para que a Casan desceu

passe o sistema em 60 dias.
A empresa não atendeu a

solicitação, então recorre
mos à Justiça. Acreditamos
que até o final do mês o

técnica para incentivar a por não tem feito ainda. E município assuma os

PIERD RAGAZZI/OCP

• QUEM É:

administração era centra

lizada em Florianópolis, não
tinha muita autonomia. Fiz
várias reivindicações' e

apresentei vários projetos
.,

que não foram aceitos. A

administração estava longe
dos problemas, por isso não

cumpriu com parte das

obrigações.

Vou entregar a
Prr,flitura dft
Güaramiriril

�

em di
.financeiramente e

com projetos para
curto e má.dio
prams"

Já temos o

levantamento e

sabemos o que
fazer a curto, médio
e longo prazos para
garantir qualidade.
no serviço. de água" Correio do Povo, Quais

os projetos para os próxi
mos meses?

Peixer - Até' o final do

mandate, as prioridades são:

pavimentação nos bairros

Guamiranga, Corticeira,
Caixa D'Água' e Vila Ami
zade. O programa de gover
no prevê a reurbanização do
anel central da cidade, com
calçadas padronizadas,.
pavimentação asfáltica e

ciclovias, e a conclusão do
centro cirúrgico do Hospital
Santo Antônio.

Vou entregar a Prefeitura
em dia financeiramente e

com projetos para éurto e

médio prazos.

porque os vereadores
entenderam as açõe�
Exec.utivo. Sempre pau j

minha.,vida pelo respet
pessoas e instituíçõe
divergências ficam no

po político e/ou ad [

nistrativo, por isso

guardo rancor de ningu
Até porque, quem ju1i
político é o povo.

serviços.
Já temos o levantamento

e sabemos o que fazer a

curto, médio e longo prazos.

Correio do Povo ' E os

custos?
Peixer - Estudos iniciais.

apontam que, em um ano, a

Prefeitura pode ter superávit
de R$ 1 milhão, que serão

.

investidos no próprio
sistema. Por outro lado, um
balancete da Casan de 2005
mostra déficit de'R$ 676 mil.
Se aceitássemos a gestão
compartilhada, teríamos de
dividir esses custos.

Correio do Povo ' O
senhor foi gerente da

Casan, o que a empresa
não fez?

Correio do Povo '

Como foi a relação com a

Câmara neste tempo?
Peixer - Infelizmente

Correio do Povo'
. �

eleições do ano que ve .

Peixer - O DEM
'

compromisso com o

Vamos apoiar o candi
que o partido indicar.
estamos negociando a in

são de outras legendas I

aliança.
Meu projeto polítiCOi ;

candidato a deputadO �

dual em 2010 e buscar

Peixer - N a época, a houve atritos, muito deles meu espaço para isso.

....

\',i
I
\
r
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SANTA LUZIA: INVESTIMENTO PREVISTO 'PARA: a,BRÁ É DE, CERCA DE R$ 2,3 MILHÕES
. . ;' .. .

Bauer annncta.construção de nova escola em 2008
· ,

/ '.

, no mínimo, 12 salas de aula, que- freqüentem as aulas à

',aJém de quadra coberta com
" noite"! comentou. O secre

,,' �rQ,viban�aga.', 'A: ,Et�a,: .:t�riQ'Qé Edac':�çã,o �i�e .quer:
,

Graazotro atende '. cerca 'de .. sê confírmada. .a 'p.ec;essidade.
400 estudantes de lªsérie ao 'Í d'e turmas màturinas de
ensino médio," mas ;. n�o i Ensino Mé4i�, o número de

·

oferece local adequado para' . salas de aula poderá ser

a prática esportiva, Bauer wnPliacfu. Emrelaçãc ao prazo .

... disse' que a reforma da'atuar .• previsto para :,13. 'construção,
escola, orçada ern cerca de

'

...Báp�r"�ssálçOt.!.: "A obra vai
O secretário de Educação, \', R$ 300mil, séria irwiável pOI; �,

.

déIhorat (1,tempp' que precisa
Paulo Bauer, anunciouontem .não ' garantir vtdá.lbnga ..

ã demotir'\'·,·' ":" li,
"

a construção da nova .escola
. 'estrutura: q�e já tem 55 anos .' RECURSDS _:_ Bauer infer

Elza Granzotto Ferraz, no . de existência.' mou que o governo vai inves
Santa Luzia, a partir do próxi- O diretor' da Elza' Gran- . ti, cerca de'R$ 3 milhões para
mo ano. Ele visitou a insti- zotto, Jair João Quint, 'disse, a micrórregião, Segundo ele,
tuição na companhia de . que o projete d� construção '�eyão realizadas 18 ob�as de

representantes da SDR
>

foi encamínhado para .

o
-

.

reparo nasescolas do Yale do
(Secretaria de Desenvolvi- governo db<Estado há cerca.' Irapocu, Tamhém garantiu
menta Regional) e constatou de quatro aims. Segundo ele," qúe, em 2008, seis instituições
problemas de segurança, a instituição está perdendo ganharão ginásio de esportes;
como aberturas no forro e aproximadamente 30 alunos ErichGrütanaeherffrês Rios
rachaduras nas paredes. As por ano devido à precarie- do Sul), Euclides da Cunha
obras custarão em tomo de R$ dade das instalações e à falta

.
(NereuRamos); ElisaCláudio

2,3 milhões e devem começar de turno matutino para o de Aguiar (Schroeder),
noprimeirosemestrede2008. ensinomédio. Felipe Mahnke e Maria

O novo prédio será "Muitos alunos preferem Konder Bornhausen (Massa-
construído no terreno ern estudar de manhã no centro' randuba) e São-josé (Coru
frente à escola e deverá ter, . porque os pais não querem pá).

Segundo secretário,
reforma.da atual
Elza Granzottd
seria inviável

DAIANE ZANGHELINI
'

JARAGUÁ DO SUL
.

�'

Diretor Jair Quint mostra-à Bauer espaço nos fundos da escola, que não tem muro de proteção

Pri�,ç'rª._�!�Rª <.��O F�_�t�y'ªI_.�<ª,_çª��_Ç�9 é,,_�oje Projeto libera pela internet ICMS retido
•

.._. j ,;'
CESAR JUNKES/OCP'

JARAGUÁ DO SUL

Hoje é dia dos cantores de

Jaraguá do Sul mostrarem as

vozes ao público. É que logo ..

'

mais à noite 19 candidatos

participam da primeira etapa
do Festival da Canção
Sertaneja e Popula,r deste.
ano. O local escolhido para
as apresentações é a Escola de
Ensino Básico Holando
Marcelino Gonçalves, no

Bairro Ilha da Figueira.
O concurso acontece

durante a Festa [uniria QO
Homago e os concorrentes
sobem ao palco a partir das
20h. Onze deles integràm a

modalidade "Popular" e ou

tros oito a "Sertaneja", sendo
que quatro de cada uma se,
classificam para a final. Ela
'ocorre no dia 21 de julho c�;

,

Sábado é dia de 'MPB na Praça'
'

mo parte da programação da

edição 2007 da Kolonis

tenfest, na Sociedade Alian

ça.
Quem preferir aproveitar

o clima caipira da Festa

[unína do Homago desde o

·

.

começo pode se preparar para·
, chegar cedo: O ponto de

.

'partida está marcada para às

17h e logo depois tem

apresentação da dança da'

quadrilha. Além disso, a
\

.

comemoração conta ainda
com a venda de comidas
tradicionais deste tipo de
evento: quentão, cachorro
quente, 'pinhão e pipoca, poi

.

exemplo..
'EVENTOS - Hoje de rna

nhã também' acontece mais

uma edição do projeto "MPB
ria Praça". O grupo "Donos
doBar" interpretamúsicas do
cantor Zeca Baleiro em frente

.

aoMuseu Histórico Emílio da
.Silva, na Praça Ângelo
Piazera, Centro de Jaraguá do
Sul. .

N a próxima segunda
feira, II, é a vez das crianças
e jovens se dedicar� a outra

faceta das artes. Candidatos
de várias escolas da cidade

partícípamdo Concurso de

Declamação. Ele segue até o
final da semana. (KE)

Baile e café beneficente no fim-de-semana

GUARAMIRIM

Foi apresentado no inicio

desta semana para ernpre
sários e presidentes das asso

ciações comerciais e indus
triais dos municípios vizinhos
a Jaraguá do Sul, projeto que

prevê facilidades para a'

liberação do ICMS retido, e

torna mais transparente a

transação referente ao mes

mo. Tratase de um sistema

autômato de transferência e
.

resgate de saldos de acordo
com critérios pré-estabele
cidos permitindo que as

empresas possam programar
todas as suas atividades. A

iniciativa vem suprir necessi
dades existentes desde que
foi limitado pelo governo a

utilização e transação dos
créditos. No sistema anterior,
a Fazenda geria todas as

operações, fazendo com que
as transferências começassem
a ser trancadas e dívidas
fossem se acumulando.

O sistema vigorará a partir
de julho e já existem apro
ximadamente R$ 500milhões
em créditos a serem pagos. De
acordo com Pedro Mendes,
Diretor geral da Fazenda, a

principal preocupação é

"garantir que não haja inge
rência como favorecimento a

grandes empresas e critérios

dúbios".
PRÁTICA - Na prática, as

empresas solicitarão via

internet a habilitação do res

gate, fazendo com que os

pedidos passem por um au

ditor fiscal e um gerente re

gional da Fazenda (tudo onli
ne). Confirmados os dados,
haverá carência de 25 dias

para o resgate, e depois de u.
berado as empresas podem
negociar entre si. As empresas
só poderão transferir um

.percentual por mês, de acordo
com seus créditos, sendo este

divulgado mensalmente pela
Fazenda através do site. (OA)

'Ondulações' na Albert Schneider preocupam
I

JARAGUÁ DO SUL

Moradores da Rua Pastor
Albert Schneider, na Barra do

CORUPÁ outubro.
'

110 dia, 16 de junho o Terceiro Rio Cerro, estão preocupados
Segundo organizadora do Café Voc'acional,no seminário com o excesso de velocidade

A Sociedade Rec��ativa evento, Karla Lamghemmer 'd'a cidade. E;_istem 1.500 dos veículos e a estrutura da
e Cultural Hansa Humboldt Arza, as competidoras devem ingressos ao preço de R$ 12 'via:, que eles consideram ruim,
promove hoje, a partir das ter acima de 16 anos, serem que podem ser adquiridos na Eles querem que seja ins-
22 horas, o baile de escolha' solteiras e não terem filhos. . Paróquia São Sebastião em talada urna lombada eletrô
da rainha, o evento será Karla ressalta que "esta festa [araguá do SuI e nas pastorais nica em frente ao Centro de
animado pela Banda Degra- ocorre há mais de 20 anos e de Corupá, como no próprio Educação Infantil Wolfgang
dee, de [oinville. Quatro. -na última edição partici- seminário. Weege e que a rua seja
candidatas disputam a param aproxirnadamente óêê O evento {beneficente e asfaltada para facilitar o

preferência dos "súditos" e pessoas, sendo as expectativas tem por objetivo arrecadar trânsito.
a vencedora concorre, para estaedtção as melhores fundos para manutenção da O aposentado Reinaldo
posteriormente, ao cargo de possíveis". , .casa e formfl,ç�Q. dos semina- Oldenburg, 57 anos, disse que
Rainha da Séhützenfest'tiJiti ,. ;,SEMtHARI��iA��nte:C�;}f�':�$'���i�)�, ;�.��: J �\.' i: comunidáde reivindica

CÉSAR JUNKES/OCP
\
\

\

Estrutura da via dificulta o trânsito

melhorias há mais de um ano.

"Procuramos a Prefeitura
várias vezes, mas nunca

recebemos uma resposta
concreta sobre o assunto",
comentou. Ele acredita que

alguns acidentes foram

.1.
1

causados porque a estrutura

da rua é "ondular", fazendo
os motoristas perderem o

controle da direção commais

facilidade.
"Yárias casas estão com

rachaduras. Quando os

caminhões passam, sentimos
a estrutura tremer", salien
tou, lembrando a' existência
de placa indicativa de 40 km/
h perto da instituição, mas

que "os motoristas não

respeitam". Até o fechamento
desta edição, o secretário de
urbanismo, Afonso Piazera
não foi encontrado para falar
sobte·o assunto. (DZ)
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MARISTA REALIZA ENTREGA DE AGASALHOS

Agradecimentos especiais aos alunos e famílias maristas que
auxiliaram nas doações e, a Escola Adenno Franzner que mais

uma vez abriu as portas para este serviço formativo.

_,

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MiSSA DE SÉTIMO DIA

:,
Os familiares enlutados de CIRILO RIEGEL, ainda

profundamente consternados com o seu falecimento,
í' ocorrido no último dia

I 04 de junho, com a idade de 48 anos, agradecem a todos
que enviaram fiares, coroas e o acompanharam a sua

última morada,
Convidam a todos para a Missa de Sétimo Dia que será
celebrada neste sábado, 9 de junho, às i 9 horas na Gruta
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
A família enluta,

.

'e Esposa, filhos, genros, nora, neto, mãe, irmãos e demais
parentes e amigos
._----_ .. _ ..._-------_._--------'

- ...__._-_..._---_ .._---.----------,

Secretária de Administração
II Diretoria de Recursos Físicos

jíi��':nu;Dl Coordenadoria de Licitações e Contratos

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL
N° 37/2007SECRETARIA DA FAZENDA

,
A Pregoeira, designada pela Portana na 903/2005, comunica aos interess�d_qs

, que o Processo Licitatório na 37/2007, na modalidade de PREGA0
,

' PRESENCIAL, que teve como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
• CAPACITADA !--ARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA
INFORMATIZADO DOS SERViÇOS DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE
DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER
NATUREZA (ISSQN) E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
FISCAL, POR EMPREITADA INTEGRAL, em conformidade com os Anexos I
e II, restou FRUSTRADO, não havendo fornecedores adjudicados para os

lotes, devido a DESCLASSIFICAÇÃO das empresas participantes.
Jaraguá do Sul, SC, 11 de junho de 2007.

RosineiAp. Gretter Dias
Pregoeira - Port. 903/2005

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Baile
É hoje o baile de inau

guração do salão de eventos

da Sociedade Atiradores
Diana, em Guaramirim. O
evento inicia às 23 horas,
animado pela Banda Mon
treal, do Paraná. Ingressos no
Posto 28 (3373-0129) e

Papelaria Denios (3373-
0073). Informações pelos
telefones 3373-1659 e 3373-
0730.

Vacinação da Poliomielite
A campanha de vacinação

contra a paralizia infantil
inicia na segunda-feira, 11,
e vai até o dia 22 de junho.
No entanto, no sábado, 16,
haverá umamobilização para
alcançar o maior número de

crianças. A meta de [araguá
do Sul é atingir 8,9 mil

crianças. A primeira dose é

em Junho e a segunda em
.

agosto. No sábado, todos os

postos de saúde estarão

abertos, haverá postos
volantes em diferentes pon
tos da cidade. Nos demais
dias da campanha os postos
de saúde do município aten

derão em seu horário normal
para vacinar as crianças.

Sábado
O Corpo de Bombeiros de

Massaranduba realiza hoje o Hoje, o comércio de [ara
tradicional baile anual. A guá do Sul fica aberto até às

17 horas. O horário dife-

DETALHE

Baile

festa acontece a partir das
22h30 e será animada pela
banda Montanari. O local é o
Pavilhão da Fecarroz em

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

custo de R$12.

Reunião
A reunião da diretoria da

Aciag (Associação Empre
sarial de Guaramirim) aconte
ce na segunda-feira, 11, às

18h45. Na oportunidade, Pau
lo Henrique Felicione estará

presente para falar sobre a Lei
'eral de Micro e Pequena

Empresa (Super Simples).

rendado faz parte do calen
dário da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) e do Dia
dos Namorados. Os super
mercados e o Shopping
Center têm horário próprio de
funcionamento.

Vestibular
Os interessados em participar do Vestibular de Inverno

Acafe 2007 têm até segunda-feira, 11, para efetivarem as

inscrições. Elas são feitas exclusivavente pelo site da Acafe
(www.acafe.org.br). Após preencher o formulário de

inscrição, o candidato deve imprimir o boleto e pagar a taxa
de R$ 55 nas agências do Besc. As provas serãono dia 1 Q de

julho, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. A lista dos

aprovados será divulgada até o dia 9 de julho.

DIVULGAÇÃO

Homenagem Clube de Mães
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) de Jaraguá do Sul fez, na última terça
feira, uma homenagem aos 25 anos de existência do
Clube de Mães da entidade. Nayr Wiele, Jutta

. Schadeck, Maria Cristina Nicoluzzi, Marilda Demo,
Sara Fruet, Erica Gonçalves, Elzira Horst, Celia
Emmendorfer e Diomira Wolf foram homenageadas
pelos educandos e a equipe da Apae. ABmães receberam
uma placa alusiva à data, além de flores e palavras de
agradecimento. A idealizadora e coordenadora do
grupo, a assistente social Rosana Coral; também foi
homenageada.

lnscrlções do
ProUni

Os estudantes que

pretendem obter bolsa do
ProUni (Programa Universi
dade para Todos) têm prazo
somente até as 21 horas de

hoje para fazer a inscrição. Até
ontem, foram registradas 146
mil inscrições, aproxima
damente. Para concorrer, o

candidato deve ter obtido nota
mínima de 45 pontos no Enem
(Exame Nacional do Ensino

Médio) de 2006; cursado o

ensino médio em escola
.

pública ou Ra rede particular, .

neste acaso, como bolsista
integral, e comprovar renda
familiar por pessoa de até um

salário mínimo e meio (R$
570,OQ) para a bolsa integral e
de até:três salários mínimos

(R$ 1.140,00) para a parcial,
de 50% do valor da mensali-

J :'.:� \,. .

dade. .. N.'D atual processo
seletivo, os candidatos podem
escQU1.er/jlté sete opções de
curso�;�tcin vez dos cinco da

.

seleção anterior. As inscrições
são feitas apenas no site do
ProUni.

O CORREIO DO POVO

Roubo
No feriado, aconteceu um

assalto na Avenida Getúlio
Vargas. A vítima relatou
que estava em frente ao

terminal urbano quando foi
abordado por dois homens,
no qual um deles estava
armado com uma faca e

lhe deu voz de assalto.
Eles levaram R$ 36.

II OBITUÁRIO

Faleceu ás 15:00h do dia
06/07., a senhora Eronica
Krueger com idade de 72

.

anos. O velório foi realizado
na Igreja São Vendelino e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Schroeder

..

Faleceu ás 03:00h do dia
07/07, o senhor Ivan
Menegildo dos Santos com

idade de 31 anos. O velório
foi realizado em sua

residência e o sepultamento
no cemitério em Guaramirim.

Faleceu ás 06:00h do dia
07/07, o senhor Raulino
Nicocelli com idade de 75
anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal da Vila
Lenzi.

Faleceu ás 11 :30h do dia I

07/07, o senhor Valdir Eloi
de Morais com idade de 46
anos. O velório foi realizado
em sua residência e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Schroeder.

Faleceu ás 13:30h do dia
07/07, o senhor Walfrid
Schmauch com idade de 71
anos. O velório foi realizado
em sua residência e o

sepultamentQ no cemitério
Municipal do Cento.

Faleceu ás 19:00h do dia
07/07, a senhora Claudete

Gonçalves da Luz, com
idade de 34 anos. O velório
foi realizado na Igreja Católica

_

Santana e o sepultamento no

cemitério Municipal da Vila
Lenzi.

-INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1.958 1,960 "

PARALELO 1,98 2,08 It

TURISMO 1.863 2,050 "

EURO

I COMPRA VENDA I2.62132,6197

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCllAÇÁO
11 BOVESPA 52.329 0,54%
11 DOW JONES (N. York) 13.424 1.19%
11 MERVAL (B. Aires) 2.169 0,49%
'te NIKKEI (Tokio) 17.779 ·1,52%

0,6680%
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VIAGEM: TREINADOR VAI PARA O PARAGUAI NO DIA 19 DE JUNHO E FICA ATÉ O DIA 25
ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

Fernando Ferretti recebeu o aval da Malwee para trenar o Paraguai e será substituído por Marcão no período que estiver no Pan

Ferretti acredita que futsal
está crescendo na América
Técnico da Malwee
comandará a seleção
po Paraguai no
Panr;;ArtleriCanó '

uma semana treinando a

equipe. "É um grupo bom, .

que tem condições de ficar
entre os três. Não dá para bri

gar pelo ouro porque o Brasil
é melhor do que todos os ou

tros times", avisou o trei-
.

nador, que tem o aval da
Malwee para disputar o Pan.

O treinador disse que as

conversações com a Seleção
Paraguaia iniciaram em 2005,
quando o time jaraguaense foi
disputar a final da Copa
Libertadores contra oUM.
"Eles estavam interessados
em ter um técnico brasileiro.

J á vinha dando algumas
sugestões para eles e agora,
com o apoio do clube", disse

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

o técnico Fernando Fer
retti terá mais um grande
desafio na carreira..Ele será
o treinador da Seleção Para

guaia durante os Jogos Pan
Americanos e já avisa que a

equipe vai brigar por uma
medalha. No próximo dia 19,
ele viaja novamente para

Assunção, onde fica mais

, Ferretti. Enquanto ele estiver
no Paraguai, o auxiliar téc
nico Marcos Moraes, o

Marcão, assumirá o comando
da Malwee.

Ferretti acredita também

que o futsal vem crescendo
nas Américas. "Vejo como um
próximo mercado para o

Brasil explorar. Contratar
jogadores destes países pode
seruma boa solução", disse o
treinador, citando Argentina,
Paraguai e Colômbia como

forças emergentes. A própria
Malwee tem dois jogadores
colombianos contratados

recentemente, mas que
ainda nãà podem atuar por

problemas de documentação.

LIGA FUTSAL - AMalwee
tem pela frente uma série de
três jogos que podem dar um

passo importante rumo à

liderança da primeira fase da

Liga Futsal. Hoje, às 19h,
enfrenta Cascavel na Arena

Jaraguá. Na segunda-feira,
19h15, é a vea do John Deere,
em ljuí (RS) e, na quinta
feira, 14 às 20h15, o clássico
com a Ulbra. Contra o John
Deere, Ferretti afirmou que.

pode poupar alguns titulares,
mas ainda não sabe quem.
"Teremos de fazer uma

viagem logo depois de um jogo
e voltamos a jogar logo depois
de uma viagem. O desgaste é

desnecessário", afirmou.

Aniversário
Hoje é dia do aniversário da Liga Jaraguaense de Futebol. Há
exatos 55 anos, Arthur Müller assumia o comando da entidade,
que hoje conta com 17 clubes filiados e que organiza várias

competições durante o ano, dentre as mais tradicionais, a primeira
e segunda divisões. Na próxima terça-feira, publicaremos a

entrevista feita com o atual presidente, Rogério Tomazelli, que
está há sete anos a frente da entidade e ficará até o ano que vem. \

Dentre os projetos de Tomazelli, está a criação do museu do '

esporte e a doação de todas as súmulas, desde o início das J

atividades, para o Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmockel.

Clássico 1
Hoje, às 16h no Heriberto
Hülse, tem clássico
catarinense pela Série B -

-

Criciúma e AvaL O Leão da
Ilha deve chegar com
novidades, com Vandinho
formando dupla de ataque
com Marcelinho e Didi indo
para o banco. O meia
Rodriguinho, liberado pelo
departamento médico, pode
ficar no banco.

Site
o futsal jaraguaense, em

especial a Malwee, já tem
um endereço eletrônico,
Quem quiser saber mais
notícias da equipe, é só
entrar no

www.futsaljaragua.com.br.
e também entrevistas com

jogadores. O primeiro deles
é o fixo/ala Chico, que
busca uma vaga para os

Jogos Pan-Americanos.

Transmissão
Os próximos dois jogos da
Malwee terão transmissão
da televisão. Hoje, será ao

vivo para á Cascavel TV,
empresa da cidade do
adversário de hoje. Na
segunda-feira, contra o

John Deere, será ao vivo

pela SporTV. Vale lembrar

que o ingresso para hoje
custa R$ 5 e as mulheres
não pagam ingresso.

Clássico 2
Já o Criciúma deve priorizar
a marcação para o jogo de

logo mais. O técnico GelsoQ
Silva não deve fazer

mudanças em relação ao

time que bateu o Marília por
2x1 na última rodada. O
Tigre não perdeu para o Avaí
neste ano. Pelo Éstadual, na
Resscada, venceu por 3x1 e

empatou em 1 x1 no

Heriberto Hülse.

Ronaldinho não joga
contra o Espanyol
BARCELONA

o Comitê Espanhol de
Disciplina Esportiva decidiu
ontem negar a suspensão cau

telarda punição de uma partida
imposta ao atacante brasileiro
RonaldinhoGaúcho por sua ex

pulsão contra oGetafe pela 36ª
rodada do Campeonato Espa
'nhol, em 27 de maio. O Con-

• I

selho Superior de Esportes
confirmou à Efe a resolução do
Comitê, que impede Ronal
dinhoGaúcho de atuar hoje IT')
partida entre Barcelona e

Espanyol, no estádioCampNou.; I

Faltando duas rodadas para
o fim doCampeonato Espanhol"
o Barcelona tem os mesmos
números de pontos (72) que Q

Real Madrid.
.

BRASILEIRÃO SÉRIE A- 5a RODADA

lill_JI9i� "':%18hj!LF�'.
Náutico x Paraná
Palmeiras x Botafogo
Vasco x Grêmio

.Âmanha - 16h
�AITiéricã-RNX Corinthians
Fluminense x Sport
Figueirense x Flamengo
Atlético-PR x Goiás

1k�!!1j1nhã - 'UlhlO
Cruzeiro x Juventude
São Paulo x Atlético-MG
Internacional x Santos

CLASSIFICAÇÃO
tal. Tim.e P,G J V E O GP GC SG
'1'0 'Bôt'�fogo 1 O 4 3 1 O 1 O 5 5
20 'paraná' 9 4 3 O 9 5 4
3° Corinthians 8 4 2 2 O 5 1 4
4° Vasco 8 2 2 .,0 7 4 3
5° Atlético-PR 7 4 2 1 9 6 3
6° São Pau lo 7 4 2 3 1 2
7° Palmeiras 7 4 2 1 1 7 6
80 Fig u e ire n s e 6 4 2 O 2 7 9 -2
9° G rê mio 6 4 2 O 2 3 6 -3
1 0° Flum inense 5 4 2 6 5
11 ° Ha rn-e n q o 5 4 2 9 9 O
120' Atlético -M G 5 4 2 4 4 O
1 3 o

,

S port .4 4 2 7 7 O
140 Cruzeiro 4 4 2 8 10 -2
1 5 ° Náutico 4 4 . 1 2 4 6 -2
1 6 o San to s 4 4 2 5 8 -3
1 7 ° Juventude 3 4 1 O 3 5 6 -1
1 8 o Goiás 3 4 1 O 3 5 8

. -3
ç

5ln te rn ac lo n al 3 4 1 O 3 8 -3
2Uo A� �rica:H'� 3 4 1 O 3 3 7 -4

�

'.'

Roberto Carlos fecha
com' futebol turco
ANCARA

AGÊNCIA CBF

O lateral brasileiro Roberto
Carlos, assinou contrato nesta

ontem com o clube turco

Fenerbahce, treinado pelo ex

jogador Zico. Em entrevista ao

canal detelevisão do clube, em
sua casa 'em Madri, Roberto
Carlos afirmou que esta ansioso
e feliz por defender o novo

clube e mostrou a camisa que
vestirá nos próximos dois anos.
"Escolhi o Fenerbahce para

ajudar um clube que esta

beleceu grandes objetivos. O
futebol turco está crescendo e

o Fenerbahce é um dos

líderes", disse o ex-lateral do
Real Madri. Roberto Carlos no time de Zico

Brasil' bate Coréia
pela Liga Mundial

A Seleção Brasileira mas

culina de vôlei venceu a Co
réia do Sul, ontem, por 3 sets

a O e continua invicta na Liga
Mundial. Apartida, realizada
em São Paulo, durou uma

hora e 13 minutos, com

parciais de 25/19, 25/16 e 25/
15. O Brasil joga hoje, às 10h,
novamente contra os sul
coreanos. A equipe brasileira
não enfrentou dificuldade em
momento algum da partida.
O set mais equilibrado foi o

primeiro, quando os sul
coreanos conse-guiram ficar
a poucos pontos do Brasil até
o 20º ponto. Brasileiros Mo tiveram dificuldadé

SÃO PAULO

I

SílVIO ÀVllNCBV
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BRASILEIRO: COLETIVO DEFINIU O TIME QUE COMEÇA JOGANDO

São Paulo defInido para
,II jogo contra o Atlético
, I .

.

.
BRUNO MIANINIPCOMM

1111

Marcel (vermelho) entrará no time titular no lugar do atacante Amoroso, suspenso

Tricolor não poderá
contar com o z.agueiro
Miranda e o atacante
Amoroso, este suspenso

SÃO PAULO

O técnicoMuricy Ramalho
realizou, ontem, coletivo de
preparação para a partida de
domingo, contra o Atlético
MG, e confirmou a presença
de Marcel na equipe titular.
O jogador vai atuar no lugar
de Aloísio, suspenso pelo
STJD em virtude da expulsão
ante o Náutico, na segunda
rodada do Brasileiro. A es

colha porMarcel, quemareou
dois gols em 11 jogos pelo São
Paulo nesta temporada, foi
feita pelo treinador tricolor
porque o jogador temmais se

melhanças com o titular Aloí
sio. Emais: Dagoberto, segun
do o comandante, vai melhor
quando atua ao lado de um

jogador referência, que faz
pivô.

No coletivo foi confirmado
também o desfalque do za

gueiro Miranda, que se recu

pera de uma lesão no joelho
esquerdo, atingido pelo ata

cante Edmundo no clássico
contra o Palmeiras. "OMiran-

. da está fora. Ele está sentindo
.
muito ainda a pancada. Agora
é torcer para ele se recuperar
logo, se não vamos precisar de
-lois zagueiros", disse Muricy.

No dIa do. namorado
preHnteie com profut

daYang.
Sio artigos em fi"e!j.-'1I:IÍIIoo...f'l,.
e Ii.,fitness em

sUPP'ex, maiôs e
ungas para hidrogina

natação em Xtré}

Sirva bem .seu Amor

Jantar no dia dos
Namorados a R$ 30,00*

porpessoa.
... Valor do tantar sem as bebidas.

______111_
Saint Sebastian ___sainfsebasfialLc:om.br

Faça sua res rva: (47) 3275-7500 ou reservas@Saintsebastian.com.brRESTAURANTE

7 centavos o minuto para falar
com qualquer TIM e fazer
li.gações DI até o fim do ano.

*

LG BLACK SAFIRA

R$

449,00
à vista
NO PLANO PÓS-PAGO
TIM BRASIL 400

Se você já é cliente TIM, ligue *222 e participe.
Se ainda não é, mude para a-TIM e aproveite.

•o DOD dill TIM
l' centavos o minuto local. Ligando pelo 41, são 20 minutos por mês de DOI para telefones
fixos e móveis nos EUA e para fixos na Alemanha, Itália, Espanha e no Reino Unido.
Até 311/12/07, ligações locais ilimitadas para acessos TIM por R$ 0,07/min e ligações internacionais, via CSP 41, com limite de 20 min/mêJl para acessos fixos nos EUA, Alemanha, Itália, Espanha e Reina Unido, além de móveis nos EUA, por R$ 0,07/min .Periodo de adesão: de 1"/6 a 30/6/07. Planos eleglveis: pós-pagos - TIM Familia Pós. TIM Brasil, Meia Tarifa, Light 40 e Conta Fixa; pré-pagos - TIM+25, TIM+5, Meu Jeito e TIM Família Pré. Adesão: ativar a promoção ligando '222 do seu TIM ou enviandoum TIM Torpedo gratuilo para 4141 com o texto "7 CENTAVOS". Os atuais clientes nos Estados de SP, PR, SC, AM, PA, AP, RR, MA, PI, CE, RN, PB, PE e AL pagarão pela adesão uma taxa única no valor de R$ 9,90, sendo que os clientes Conla Fixae pré-pagos devem ter saldo de R$ 12,00 em créditos de recarga para conseguir efetuar a adesão. Esta é uma promoção ofertada pela TIM, operadora de STFC na modalidade LDI, em conjunto com a TIM operadora do SMP. Outras informações, vejao regulamento em www.tlm.com.brouligue·144 do seu TIM ou 0800 7414141. LG ONE� preço válido para novas habilitações no Plano Pós-Pago TIM Brasil 120, mediante compromisso de permanência de 12 meses. LG BLACK SAFIRA: preço válidOpara novas habilitações no Plano Pós-Pago TIM Brasíl400, mediante compromisso de permanência de 12 meses. Esses aparelhos só funcionam com o TIMChip e para desbloqueio do SIMLock será cobrada taxa de serviço. Sujeito à análise de crédito edisponibilidade de estoque. A condição de parcelamento inclui juros e taxa de administração, dependendo da forma de pagamento. Imagens meramente Ilustrativas.

Viver sem fronteiras
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Chpgou a �poca de passear a dois. Convidp seu

amor e conhpça as opçõps para o dia dos

•
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DEPUTADO ESTARÁ DE OLHO EM'MODELOS DE ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO

ParIa
visita
Três deputados
federais e três
senadores vão
conhecer o

Parlamento Britânico

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Na próxima semana, três

deputados federais e três

senadores brasileiros estarao

na Inglaterra. Eles vão conhe
cer o Parlamento britânico. ()

deputado catarinense Cláu
dio Vignatti faz parte da
comitiva brasileira. Segundo
ele, o intercâmbio de conhe
cimento foi proposto pelos
políticos britânicos, que
teriam interesse em aprimorar
as relações, especialmente
comerciais, com o Brasil.

"Principalmente no que diz

respeito a energias renová-

Luiz Henriql e
pacto fed:,:, (f.\.,

a

en es bra-sileiros
a nglaterra

Vignatti, faz parte da comitiva

I" tendo em vista que a

1
,1 terra trabalha muito

torte nesta questão ambien
) explica.
Vignatti embarca hoje

,1 Inglaterra e volta na

it'x'[a-feira, 15. Os demais

integrantes da comitiva são os

r1eputados Vieira da Cunha e

:vLlurício Rands e os sena

dores Heráclito Fortes,
Garibaldi Alves Filho e João
Tenóno. De acordo corn Vig
n.iru, cada deputado também

aproveitará a viagem para
focar em assuntos de seu inte
resse. O catarinense, por

exemplo, disse que estará de
olho em três questões: tribu
tária, orçámentária e o tra

balho que a Inglaterra desen
volve como a juventude.

"Sou relator do PPA

(plano plurianual) e mais do

que nunca preciso me

apropriar das questões
orçamentárias de ou tros

países, para poder fazer

mudanças significativas
naquilo que precisa. Temos
que inibir processos de

articulação do orçamento que
favoreçam à promiscuidade, a
corrupção e empreiteiras
ligadas a depu tados", diz

Vignatti. Quanto à questão
tributária, Vignatti considera
que todo modelo tributário
interessa ao Brasil, já que o

seu precisa de uma reformu-
'.

lação profunda.

afende
o

DIVULGAÇÃO

...

Luiz Henrique foi convidado para o Encontro da Mulher Contabilista

FLORIANÓPOLIS

A uma platéia fOi'''' r_l. ,t
mais de dois mil conrabihsu.s
de todo o país, o go ': -nador
Luiz Henrique disse ni noite
desta quinta-feira, que (,

problema do Brasil é '1

centralização da riquezÇI'
nacional em Brasília "Ê UI'l;;

questão de contabilid rde.

Enquanto a econom d J(
.

c
•

se atomizou, os recursos se

concentram em B, asília.
Precisamos urgente de um

novo pacto federativo",
argumentou, destacando que
em todos os outros paíse: do

chamado mundo desen

.vlvido, 30% dos recursos

i ccad ados são redistri
JdS para os municípios.
Brasil são míseros 13%",

"·�parou.
. tllZ Henrique foi

, nvidado especial para a

l.errura do 6º Encontro
j')n<11 da Mulher Conta

i .ilista, promovido pelo Con
.elho Federal de Contabili-

�

dade com o apoio do Conselho
Regional e do Governo do
Estado. Mais de 70% dos

participantes do evento, que
, r,l erra hoje, são formados

1 '( If mulheres.

AVIAÇÃO

Aeroporto
registra atrasos

.'

O aeroporto Hercílio Luz,
em Florianópolis, registra
atrasos e confusão desde de

quinta-feira. Durante a

manhã de ontem, dois vôos
foram cancelados e pelo
menos seis vôos estão com

atrasos de mais de meia hora.
O motivo é o nevoeiro que
atinge todo o Sul do conti
nente. Os aeroportos de Porto

Alegre, Buenos Aires e

Joinville estão fechados e os

outros operam por instru

mentos.

do

O CORREIO DO p�

Ed�ardo OliveirafAlescDeputado Elizeu Mattos tem plano
arrojado de construir em Lages um
autódromo público. Já conquistou apoio
de Luiz Henrique e de empresários locais.
Nesta semana, deve encontrar-se em São
Paulo com Aurélio Félix, coordenador da
Fórmula Truck Quer garantir a realização
de evento de ponta no futuro autódromo.
Segundo ele, a idéia é levar cinco grandes
eventos anualmente, entre eles, a Stock Car
e a Fórmula 3. Estima que o autódromo
custe R$ 20milhões. Os recursos podem
vir do Fundo Estadual do Esporte e da
Lei do Esporte, que dá incentivo fiscal
aos apoiadores financeiros. Já há terrenos
em vista, mas, segundo o deputado, falta
envolvimento mais aguerrido de alguns.

Supersimples _

N
,.

f
.

Ch 'A bl
,.

L
.

lati il
a prOXIma terça- eira, em apeco, a ssem ela egis ativa

dá início a uma série de cinco audências regionais para debater
. a implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa
- batizada como Supersimples - em Santa Catarina. A iniciativa
atende solicitação do deputado Dirceu Dresch, que coordena
subcomissão sobre o tema na Casa. O calendário inclui Lages
(dia 13), Joinville (dia 18), Blumenau (dia 19) e Criciúma (dia 21).
Na caravana, a Alesc conta com o apoio da Federação das Micro
e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Fampesc).
--------------------------------------------�o

Direito Fl

Lei de 1991 obriga empresas com mais li
de 100 funcionários a contratarem pesso
as com deficiência em quantidades que
variam de 2 a 5% deste total. Nem todas e

cumprem essameta. O Fórum de Gestão'el
de Pessoas com Deficiência, no dia 21 dq al
junho, em Florianópolis, discutirá a. si·
tuação. Informações no site www.gpcd._
eom.br.

Conversa

PARCERIA

se amplia
programa
O Banco do Brasil, o

Governo de Santa Catarina,
o Ministério do Desenvol
vimento Agrário e entidades
ligadas à agricultura do
Estado consolidaram uma

parceria que vai inserir mais

20 mil agricultores familiares
catarinenses no Pronaf (Pro
grama Nacional de Fortale
cimento da Agricultura
Familiar), na safra 2007/2008.
O convênio tem o objetivo de
aumentar a abrangência do
Pronafno Estado.

Inquilinato
As principais administradoras de imó
veis do Brasil estarão reunidas nesta se

gunda-feira, em Florianópolis, para pro
por mudanças na Lei do Inquilinato, em
vigor desde 1991. A principal sugestão é

pela redução do prazo das ações de des
pejo que atualmente duram, em média,
14 meses.

Corte
A Ocesc cancelou o registro de seis coo

perativas que funcionavam em desacor
do com a legislação federal do setor. De
acordo com o presidente da organização,
Neivor Canton, são dos ramos agrope
cuário, do trabalho e da educação. Al
gumas estão em processo de liquidação,
outras não atuavam ou funcionavam de
forma ilegal.

Acordo
o mutirão de conciliação sobre as ações
de desapropriação de imóveis para dupli
cação do trecho Sul daBR 101, promovido
pela Justiça Federal em Criciúma, termi
nou em acordo. Durante dois dias, seis

juizes federais presidiram 47 audiências
entre o Dnit e proprietários ou possuido
res dos imóveis, que receberão cerca de
R$ 701 mil em indenizações. Os valores
devem ser pagos dentro de 15 dias.

Audiência
No fim do mês agricultores do Meio
Oeste catarinense participam de audi
ência pública na Câmara para discutir o

impasse provocado pela demarcação dos
oito mil hectares entre Campos Novos e

AbdonBatista como território de quilom
bos. [á.foram convidados representantes
dos proprietários rurais, quilombolas e

autoridades municipais. A proposta da
audiência foi encaminhada pelo deputa
do federal Odacir Zonta (PP) à Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural da Casa.

o

Vice-governador Leonel Pavan e presi
dente do Badesc, Dalírio Beber, partie
pam da reunião ordinária do Conselho
de Desenvolvimento e Integração dos
Estados do Sul (Codesul) no próximo dia li
14, em Gramado, na Serra gaúcha. Pavan
representará o governador Luiz Henri
que. Após o encontro, terá conversa po-

n!

lítica reservada com a governadora do
Rio Grande do Sul, Ieda Crusius, sobre
os novos rumos do PSDB. hI

Fábrica nova J

Governador LuizHenrique acompanhou 01
sexta-feira na Cedrense, em Chapecó, o q
lançamento da primeira fábrica com ca·

pacidade de captação e produção de um

milhão de litros de leite/dia. Hoje cerca

de 80% das famílias rurais do Estado de

pendem da produção leiteira. A fábrica
será instalada no Oeste, região que re

presenta significativo crescimento anual
de 12% da bacia leiteira.

.

Azeitona
só pelo nome, o evento promete atrair
público: A palestra A azeitona da empad� O
- Negociação em vendas: você é o detalhe que
faz toda a diferença seráministrada dia 1�,
no Bristol Lang Palace Hotel, com apOlO r

da Associação Comercial e Industrial d� (

Chapecó (Acíc). Como tema, os pnn�' a

pios básicos de influência numa negocW' e
ção. Informações podem ser obtidas peJo
número telefone (49) 3323-4100. a

Associação dos Diários do Interior" ADIjSC

CHICO AlVL) COM CAIIL\ IlAlHAJ\IO E PAmfclA GOMESHLOHIANOPOUS

Associados: A Gazeta· Biguaçu em Foco c
Correio do Povo" Correio Lageano - Correiodo ci
Sul- Destaque Catarinense- Diário da Cidade· I

Diário da Manhã· Diário do Iguaçu - DiáriO_O
Tempo - Folha da Cidade - jornal da Manha'
Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- OVale- Sul Brasil·A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional

---� c

�------------------------------------,
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LA DEFENDE O INTERESSE DOS PAíSES POBRES

odo país tem direito
,

e crescer � diz Lula
I Presidente afirmou

III começará a exigir
participação do G5

s decisões do G8

o pn;sidente Lula

fendeu quinta-feira, dia 7,
interesse dos países pobres
em desenvolvimento na

cussão sobre a redução da

lluição e disse que começará
exigir dos países mais

senvolvidos do mundo a

rticipação do Brasil ,e

mais membros do 05

rica do Sul, China, Índia
éxico) na elaboração dos
cumentos do OS, formado

- r Estados Unidos, Japão,
lemanha, Reino Unido,
ança, Itália, Canadá e

is ússia.
, ,.

�. Segundo Lula, as discus-

:: es do GS não podem mais

io'esconsiderar a existência dos
I� íses em desenvolvimento.

r oje não se discute clima,
ão se discute comércio e não

I discute qualquer assunto
.

omundo que não tenha que
�. var em conta a existência
I'

o países como Brasil, China,
IS (lia, México e África do

'

a ui", declarou o presidente
n
m entrevista coletiva após[.

I' ncontro do 05 em Berlim
d Alemanha) .

e Em relação às questões
litnáticas, Lula disse que está
onvencido de que a melhor
lolução para diminuir o

: quecimento global é respeitar

RICARDO STUCKERT/PR

G5 foi coordenada pelo presidente do México, Felipe Calderón (20 a esq.)

as decisões de órgãos. multi
laterais, como as Nações
Unidas. Ao afirmar que os

países ricos são responsáveis
por 60% das emissões de gases
causadores de efeito estufa, o
presidente cobrou que
assumam suas responsabili
dades e disse não aceitar a

idéia de que os países em

desenvolvimento e pobres
tenham de fazer sacrifícios.

"Os países em desenvol
vimento e os países mais po
bres têm Q direito de crescer

como eles cresceram e,' por
tanto,' têm o direito de ter a

mesma qualidade de vida que
eles conquistaram", afirmou.

Além de uma reunião do

05, Lula teve um encontro
com os presidentes daNigéria,
Umaru Yar'Adua, Argélia,
Abdelaziz Bouteflika, e

México, Felipe Calderón,

além do secretário-geral das
Nações, Unidas, Ban Ki
-Moon.

O chanceler Celso Amo
rim informou que com aNigé
ria foram tratados assuntos

como comércio, a continui

dade da Cúpula África
América do Sul, temas da
área agrícola e da saúde. Com
a Argélia, foram abordadas as
,

perspectivas para as empresas
brasileira na área de cons

trução civil.
Com o México, foram

discutidos a visita que Lula
fará em agosto e acordos co
merciais na área de biocom

bustíveis, energia e petróleo.
Com o secretário-geral da
ONU, os assuntos foram a

reforma do Conselho de

Segurança, onde o Brasil

pleiteia uma vaga, e a missão

de estabilização do Haiti.

efferson propõe
andidatura de Collor

: OÃOPESSOA
,

o presidente do Partido
I rabalhista Brasileiro (PTB),
oberto Jefferson, propôs, na
araíba, a candidatura de
ernandoCollor à presidência
a República em 2010. Ele
articipou ontem, em João
essoa, do encontro regional
° partido, ocasião em que o

x-presidente Collor foi
,Ornenageado com o título de
cidadão paraibano.
Segundo Jefferson, o

art'd
I

I o pretende ser uma

ternativa _ nas eleições
eSldencl" A' � /

ais. mtençao e

, onstruir candidaturas pró-

prias a partir de uma'estru
turação das bases do PTB nos

Estados.
Durante entrevistas, Jeffer

son criticou o governo Lula e

afirmou o presidente usa a

Polícia Federal para destruir
seus inimigos.

Ex-deputado federal cas

sado, Jefferson foi o respon
sável pelas denúncias do cha
mado escândalo do mensalão,
que completam dois anos. A

denúncia, encaminhada ao

Supremo Tribunal Federal

pela Procuradoria-geral da
República, sequer foi anali
sada pela Justiça.

J

CASO CALHEIROS

Investigada suposta
ratificação de imposto

O corregedor dó Senado,
Romeu Tuma (DEM-SP),
afirmou que enviará na

segunda-feira um ofício à

Receita Federal pedindo ex

plicação sobre, uma suposta
declaração retificadora de

Imposto de Renda do presi
dente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL). Se

gundo o jornal "Correio Brazi
liense", Renan teria retificado
nas últimas semanas sua de

claração para inflar seus ren

dimentos e, com isso, sustentar
sua tese de que tinha condi

ções de realizar os pagamentos
à jornalista Mônica Veloso,
com quem tem uma filha.

O CORREIO DO POVO

• PELO
Autoridades chinesas libertaram 31 trabalhadores que estavam

sendo mantidos 'escravos em uma fábrica de tijolos na China.

Sujos e desorientados, oito deles estavam tão traumatizados que
apenas se lembravam de seus nomes.

Os homens eram' obrigados a trabalhar sem pagamento das
5h da manhã à 1 h da manhã seguinte, em troca apenas de pão e

água.
A fábrica, na província de Shanxi, pertence ao filho de um

secretário do .Partido Comunista local. A polícia disse à rede de
notícias BBC que o proprietário, Wang Binbin, havia sido preso, e

que seu pai, Wang Dongji, está sob investigação.
Segundo a imprensa chinesa, os trabalhadores resqatados

haviam sido ludibriados a trabalhar na fábrica. Uma vez lá, tiveram
de enfrentar um regime duro. Um homem teria sido morto a

marteladas por não trabalhar rápido o suficiente.
Os policiais que realizaram a batida descobriram que os

homens estavam usando as mesmas roupas havia um ano. Eles
não haviam se lavado, cortado o cabelo, nem escovado os dentes.

A polícia agora está providenciando para que os homens
recebam o salário que lhes cabe, e depois sejam mandados de
volta às suas casas - embora os oito homens desorientados não

consigam recordar onde moram.

Submarino britânico custou R$ 5 bilhões

China'liberta
escravos de
fábrica de

tijolos

Eles estavam
há um ano sem

tomar banho

ASSASSINATO EM MASSA
Homens armados atacaram ontem a casa de um chefe policial ao
norte de Bagdá, matando 14 pessoas, incluindo a mulher e- os
irmãos dele, Os agressores mataram ainda 11 guarda-costas.
Duas filhas e dois filhos do chefe policial foram capturados.

ATAQUE SUICIDA
Um terrorista suicida detonou uma carga explosiva ontem nas

cercanias de.uma mesquita xiita no norte do Iraque, matando 12

pessoas e deixando 20 feridos. Segundo a polícia o número de
mortos pode aumentar. A mesquita e os edifícios vizinhos
tiveram graves danos.

TRANSMISSÃO DA RCTV
Fora do ar há quase duas'sernanas, a RCTV voltou a ser

transmitida quinta-feira pela Globovisión, o único canal
atualmente crítico ao governo Chavez. O programa de notícias "EI
Observador" passou a ser transmitido diariamente às 15h30
locais .

, G8 fecha pacote de ajuda
Os chefes de Estado e governo do G8 chegarama um acordo para
um novo programa de ajuda à África, no valor de US$ 50 bilhões,
que vai contribuir para a luta contra a aids, a tuberculose e a malária.

Segundo a ministra de Cooperação Econômica da Alemanha,
Heidemarie Wieczorek-Zeul, o programa de ajuda se baseia na '

iniciativa apresentada há duas semanas pelo presidente norte

americano, George WBush.
O acorootechaco durante a cúpula do G8 estabelece que os EUA

ofereçam a metade do valor total. Os outros US$ 30 bilhões serão'
dos outros membros do G8.
A concessão do pacote de ajuda está na declaração sobre a África
que será aprovada ao fim da reunião entre os líderes do G8 e os

presidentes e primeiros-ministros do Egito, Argélia, Nigéria,
Senegal, África do SI:II, Gana e Etiópia.

,

Um submarino' chamado "O
,

Astuto" que pesa mais de 7
mil toneladas foi levado ao

mar, nessa semana.

Segundo a marinha britânica
a obra custou US$ 2,4
milhões (cerca de R$ 5

bilhões). O submarino
entrará em ação em 2009 e

poderá captar do Canal da
Mancha qualquer tipo de
movimento até a baía de
Nova York. Os britânicos

garantem que o submarino
será usado apenas para'
detectar fontes terroristas e

poderá viajar por costas
sem ser detectado.

DIVULGAÇÃO
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,

Participe do sorteio NICOlODEl
Os par�icipante� nPágina da crlança" terão a oportunidade

ganha.r uma Im�a roup.mha NIC�lODElLl! O sorteio é realizadol�
fmal de meso Envie sua fotmho e não perca essa oportunid

. �

.S

1

Par Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

A gatinha Maria Eduarda O. Batista completou
7 anos dia 8. Os pais Eduardo e Ana Paula e a

mana Malu mandam muitos beijos e desejam
muitas felicidades

No último dia 10 a gatinha Isabelle

O gatinho Matheus Felipe Sabel completa 8 Krawulskj Minei conquistou o 10 lugar na

anos dia 15. Felicidades é o que desejam os categoria 3 no concurso de Poesia

pais Manoel e Mariza e a irmã Bruny-�rl:' . . ." berto Bauer".
'. Parabéns

f.
Em pose ppra a coluna a gatinha Bárbara Voelz.

Ela que�ompletou 3 aninhos dia 7. Os pais
M' me Raquel desejam muitas felicidades

A princesinha Paola Berthi completa hoje
seu 10 aninho. Os pais Odacir e Dirlene e os

avós Odair e Elaine mandam muitos beijos

I

É neste domingo que o gatinho Marcus
D. Guilherme sopra 4 velinhas. Os pais
Carlos e Sandra e o mano João Vítor

mandam os parabéns

O fofinho Lucas Felipe Voigt filho de
Luciano e Cristiane completa hoje seu 10

aninho.Os padrinhos corujas Nilo e

Bernadete deixam registrado os parabéns

I

l

Colorir

Piada
o intervalo das aulas na esc�1 ,

estava a maior baderna entr�

criançada. De repente, o
Joãozinho tem uma idéia e

grita:
- Galera! Tenho uma idéia!
- Qual é? - Pergunta a

garotada curiosa.
- Vamos brincar de
funcionários públicos?
- Vamos, mas como é que I

brinca disso?
- É fácil! O primeiro que se

mexer perde!
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Orquestra Filarmônica
de Jaraguá do Sul
retoma atividades com

formação e força totais

Depois�eumano difícil, com
dispensa de

músicos e ponto final na

agenda de ensaios, a

Orquestra Filarmônica de

Jaraguá do Sul recomeça
tudo isso e promete não

parar mais. Prontos para
embarcar Turno a 12

apresentações em

diferentes cidades, os 60

integrantes já se preparam

para o primeiro concerto

desta nova fase. Como o

momento é de

comemorações, o público
pode esperar muito

virtuosismo, leveza e

alegria no dia 14 de julho,
sábado, data na qual eles
sobem ao paleo da Scar

(Sociedade Cultura
Artística) .

Integrando o Circuito
Catarinense de Orquestras,
projeto lançado nesta

semana pelo governo do
Estado, os músicos passam

-

pelos quatro cantos de

Santa Catarina. Até agora,

Caçador, Videira, Joinville,
São Bento do Sul, Dionísio
Cerqueira a São Miguel
D/Oeste são as

confirmadas. O ponta-pé
inicial, porém, acontece na

cidade-natal, assim como o

encerramento, programado
para o mês de dezembro.

Conforme o maestro

,Daniel Bortholossi, o
público que aprecia música

tem mais motivos para ficar
atento à Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do
Sul. "O Circuito deve
continuar nos próximos
anos e temos contratos

fechados para 2008. Vai ser
um estouro", contou
animado. A expectativa é

aproveitar este bom
momento e transforma-la
em um grupo auto

suficiente,
profissionalizando-o acada
dia.

Uma amostra deste
recente posicionamento
poderá ser vista no

concerto de julho. O
repertório vai contar com

valsas e canções "bem
leves". Segundo
Bortholossi, os nomes dos

compositores e das
músicas a serem

executadas ainda não

foram definidos, mas a

certeza é de que elas

completam o clima de
festa pensado para este dia.
Isto porque, além de datar
o retorno à normalidade,
também servirá como

meio de comemorar os
sete anos de fundação da

Orquestra, surgida para

reunir, as práticas musicais

da cidade.

Objetivo este que foi

interrompido em maio de
2006, quando o grupo
precisou encerrar as

atividades

temporariamente por
causa de problemas
financeiros. Na época, os
recursos encaminhados
pela administração pública I

municipal foram
reduzidos e sustentaram

somente o grupo de
cordas. 'Agora,
esquecendo desses
impasses, o maestro

confirma que não haverá
mais brechas nos ensaios

da Orquestra. "Voltamos
com força total, sem
interrupções", concluiu.

.� í.

ADMINISTRAÇÃO 2005 • 2008

GUARAMIRIM
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo .

'14h20, 17h40, 21h - Qua)
(17h40, 21h
Sex/Sab/Dom/Seg!Ter/Qui)
Shrek Terceiro
(15h - SeX/Sab/Dom)
Cine Shopping 2
Shrek Terceiro
(15h - SeX/Sab/Dom)
p Atirador
(19h, 21 h30 - SeX/Sab/Dom)
(16h30, 19h, 21 h30 -

Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Shopping 3
Homem Aranha 3
(16h - Todos os dias)
Motoqueiros Selvagens
(19h, 21 h - Todos os dias)

:hJoinville
1ú

Cine Cidade 1

I�iratas do Caribe: No fim do
: Mundo'
I (14h, 17h30, 21 h - Todos os
: dias)
I Cine Cidade 2
I Homem Aranha 3
(16h10, 18h50, 21 h30 - Todos os
dias)
Shrek Terceiro
(14h - Qui/S.eX/Sab/Dom)
Cine Mueller 1 ,

Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg)
(13h30, 18h30, 21 h40 -

SeX/Sab/Dom)
Shrek Terceiro (Dub)
(16h40 - SeX/Sab/Dom)
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg)
(15h, 18h15, 21 h30 -

Seg(Ter/Qua/Qui)
I Cine Mueller 2
: Homem Aranha 3 (Dub)
i (14h30, 17h1O-Todos os dias)
I O Amor pode dar certo
I (19h50, 22h ..:. Todos os dias)
: Cine Mueller 3
"Píratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(14h15, 17h30, 21h - Todos os

dias)

BlumenaÍl

Cine Neumarkt 1
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg)
(13h30, 18h30, 21 h40 :

SeX/Sab/Dom)
Shrek Terceiro (Dublado)
(16h40 - SeX/Sab/Dom)
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg)
(14h45, 18h, 21 h15 -

Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Neumarkt 2
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(14h, 17h15, 20h30 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 3

. Premonições
(14h10, 16h20, 19h30, 21h50-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Minha mãe quer que eu case

(14h30, 19h20 - Todos os dias)
Um Crime de Mestre
(16h50, 21h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Homem Aranha 3 (Dub)
{1,3h30, 16h1 0, 18h50 - Todos os

dias)
,Homem Aranha 3 (leg)
,(21 h30 - Todos os dias)
"Cine Neumarkt 6
Totalmente Apaixonados
(14h20, 17h, 19h10, 22h - Todos
os dias)

.
'

': � SERViÇOS
Festa
GUARAMIRIM
Apae
Festa Junina
22 de junho

2Festival
JARAGUÁ DO SUL
Escola Holando Marcelino

Gonçalves (HOMAGO)
1 a Etapa do festival da Canção
Sertaneja e Popular 2007
Hoje, às 20 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Weg demite 85 por indisciplina
'

O Correio do Povo, edição semanal qe 6 a 12 de junho de 198?, informava
que a Weg Motores havia despedido no começo do mês de junho daquele
ano, 85 colaboradores provocando forte reação do sindicato da categoria. O
diretor-presidente do Grupo Weg, Eggon João da Silva, explicou na época que

a medida foi meramente disciplinar, uma vez que os demitidos não vinham

correspondendo ao trabalho, por estarem desmotivados e deslocados. O

Grupo empresarial tinha 6.300 colaboradores, dos quais 5.300 em Jaraguá do
Sul.

Segunda a matéria a decisão da empresa aconteceu após uma ampla análise
da situação. Eggon da Silva 'havia dito que no período de abril/86 e abriI/8?, a
Weg Motores contratou 600 colaboradores, investiu amplamente em

equipamentos, no entanto, a produção permaneceu a mesma. Constatou-se
então que a insubordinação e a falta de motivação desses ex-colaboradores
era uma das causas da baixa produtividade.

• O DIA DE HOJE

� SANTO

��
O navegad

: Cartier, a serv
Francisco I dá
o rio São Lour

�1953

O governo da nha
suspende por 9oj;sf�nos o
direito consti

."

''aJ de livre
escoJha QO

.

dência.

• O CllC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

A paisagem de beleza e tranqüilidade do Lago Negro, na cidade de Gramado,
no Rio Grande do Sul, foi clicada pela leitora Ana laís Schauffert.

• UTILIDADE PÚBLICA\
�Música
O projeto MPB na Praça
acontece hoje na Praça
Ângelo Piazera. Nessa

edição quem anima os

participantes é o grupo
musical "Donos do Bar",

�Café
O CW (Centro de

Valorização da Vida)
promove amanhã o II Café

Bingo de Tortas, às 14

horas, no salão de festa da
Rainha da Paz, na Vila Nova.

-Palesna
A palestra "Procurando pais
para uma grande obra" será
ministra no dia 16 de junho,
sábado, na Cada de Oração
para Todos os povos (Rua
Max Wilhelm, 289), às
19h30.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável em Santa Catarina
,

Presença de sol alternando com

algumas nuvens. Temperatura amena
ao amanhecer e em pequena
elevação. Vento de nordeste a

.

noroeste, fracos a moderados com

rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE DOMINGO 6 SÁBADO C) TERÇA 6MíN: 17° C MíN: 17° C MíN: 16° C MíN: 1rc
MÁX: 26° C MÁX: 26° C MÁX: 25° C MÁX: 26° C
Sol Sol com nuvens Sol com pancadas de Sol com nuvens

chuva

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA

15/06 � 22/06 30/06

MINGUANTE

� 0&/06

r.
,

� Legendas

<�r���>0"
¥ \_,,��./ � W �' ,�

Ensolarado Parcialmente NutJlafjo lnstavel Chuvoso Trovoada
nt:lliado

O CORREIO DO POVO
.

• ANIVERSÁRIOS

d
LORIANÓPÓLlS
MíN: 16°/ MÁX: 26'

�
--------------------------------------------------------------------�--_.
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Nina desmaia. Zilda relaciona o

desmaio de Nina ao quadro. Max

desconfia que Nina esteja grávida,
mas Pérola o acalma. Nina revela a

Pérola que o homem do quadro era o

mesmo que a chamou de Brigid. Eva
entrega o anel perdida para Conrado
na frente de todos. Joaquim está

certo de que Loreta quer convencê-lo
de que foi traído por Regina. Max

avisa Loreta que irá. oferecer uma

testa para Nina e Conrado e gostaria
de sua participação. Pérola se

assusta ao ver Eva com um anel de
valentina .. Pérola confessa a Max que
sentirá sua falta. tlisa quer saber o

que Zilda está armando contra Nina.'
Medéia entra escondidà no quarto de
Eva e a observa dormindo.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Léo diz a Tadeu e Gui que não sabe o

que acnnteeeú com Maria é Lance.
Lance não consegue contar toda a

verdade para Maria. Arthur mostra a

mala de dinheiro para Vanessa. Gui

pede para Rosa colocar no blog de
Maria a notícia sobre o .seu sumiço.
Começam a chegar rnensaqens
exigindo o resgate de Maria e Lance.
Deodato acorda Morgana. tancee
Maria são resgatados. Lance se

ilumina ao ver Gui. Maria sente
ciúmes e vai embora. Arthur dá parte
do dinheiro para Merlim, que quer ir
embora. Lance é levado para o pronto
socorro. Gui diz que precisa muito'
conversar com ele. Arthure Vanessa
descobrem que o dinheiro é falso.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
'Taís diz a Daniel que planejou tudo
porque está apaixonada por
ele.Cássio estranha Lúcia não W
retornado suas ligações. Hebel pede
que Olavo lhe pague au!iiS:aâét/Gj.iJefà;: ,"
Antenor diz a Taís-fi\4� vfli !l,�perar urna I

semana para fazer o pagamento.
Virgínia diz a Iracema que agora é
proprietária e entrega-lhe um cartão
com o endereço do Copamar. Otilia
conta para Cássio que Lúcia havia
preparado um jantar para ele. Daniel
tem certeza que a foto foi feita na

festa do hotel, por causa do relógio
que está usando. Belisário pede
dinheiro a lsldore. Beber pede' a'

Virgínia para ser a sua protessora.
Daniel fica possesso quando Virgínia
conta que Taís assumiu que teve um

caso com ele. Virgínia'tem uma idéia
para ajudar Daniel a encontrar o
fotógrafo.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Para Luckystar subir ao palco, Cherry
promete a Nina que vai dar um jeito de
tirar Belquiss da platéia e levar para
longe. Kayla chora arrasada, Freddy
fica penalizado e acaba a beijando.
Stella liga para Freddy, mas para
saírem o celular dele está desligado.
A Banda "WWW" faz a abertura do
show de Luckystar. Van, todo
simpático, faz galanteios a Drica.
Helô está de olho. Duda larga Helô e
vai atrás de Joaquim. Inácio sai com
os amigos e Cléo fica sozinha no

apartamento com Xico, que chega
Com queijos e vinhos.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Miguel pergunta a Erínia se ela aceita
realmente que eles se càsem, mesmo
sabendo qúe ele ama outra, e ela
aceita feliz, confiando que o tempo
lhe dará razão. Carmem pergunta a
Joana se ela se apaixonou por Jacson,
mas a sobrinha lhe assegura que não,
apesar de sentir às vezes muita
ternura por ele, quando percebe que
por trás daquela .agressividade toda,
existe um menino inseguro,
escondendo o medo, que chega a
parecer uma criança apavorada, num
quarto escuro. Carmem espera que
Joana não deixe de enxergar a

realidade, pois Jacson é um bandido
perigoso. E pede que a sobrinha tenha
cUidado com seus sentimentos pelo
bandido.

"._
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��EMOÇÃO � PROTAGON.ISTA ��CONTRATO
Quem esteve no estúdio A atriz Marjorie Estiano O personagem Matheus, na
assistindo a gravação da vai protagonizar a novela novela Paraíso Tropical, vem
primeira parte do Acústico

Duas Caras, de agradando o �úbliéo, Por
MTV feito com a d�pla conta dissô,'mesmo'antés

,_
,.

»;

Sandy e Junior na terça- Aguinaldo Silva, que irá
do final da trama, a Globo já

feira, dia 5, conta que o ao ar no horário nobre da tratou de assinar um
show emocionou bastante Globo, de acordo com a contrato longo com o ator
a platéia. Sandy e Junior coluna Outro Canal, da Gustavo Leão. Segundo a

relembraram sucessos Folha de S. Paulo. A assessoria do rapaz, agora
que fizeram parte dos 17

personagem seria de ele é exclusivo da emissora
anos da carreira da dupla. MarianaXimenes, mas a

até 2009. Esta semana, a
O projeto Sandy e Junior - Globo também segurou co

Acústico MTV tem direção da trama sugeriu um contrato até 2011 o ato

previsão de lançamento que o papel das atrizes Rodrigo Veronese, que
para aposto e setembro do fosse trocado e o autor também atuou em Paraíso
CO e OVO. gostou da idéia. Tropical.
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� �VOLtOU ATRÁS
Após posar nua 'na Playboy,

. CarOlini resolvitu assinar
contrato com a grife BGO

, Company, fazendo um ensaio

para a empresa. A estudante
de direito prometeu, antes e

'depois de sair do BBB 7, que
• não seguiria a carreira artística,
mesmo se existissem

propostas. Desde que saiu do

reality show, sCarolfni declarou
que talvez reconsiderasse a

idéia. Desde então, ela vem
aparecendo em eventos no Rió

'.' de Janeiro,

��ROMANCE
O misterioso rapaz com

quem Jennifer Aniston foi
vista em um jantar semana \,

passada foi identificado pela
�

revista People: é o modelo �
inglês Paul Sculfor, de 36 1
anos. Jennifer estava solteirà
desde o fim co ano passadd
Ela e o modelo estão juntos�
há algumas semanas. A )
socialite britãnica Lady �

,

Victoria Hervey, ex de Paul, \

declarou à revista que o gal�
é um verdadeiro cavalheiro,!

,.

.. 'SUDOKU, • DIVIRTA-SE

o sujeito estava sendo interrogado no tribunal:
- Quer dizer que depois de sair da casa da vítima levando mais de
20 mil dólares, você voltou para roubar as jóias e as obras de arte' i

da família?
•

- Foi quando eu me lembrei que só o dinheiro não traz felicidade!

Bagagem Internacional

o sujeito chega no balcão da companhia aérea para fazer o check- ;
i

in, deposita duas malas enormes na esteira e ordena:
- Quero que essa mala vá pra Paris e esta outra para Tel-Aviv!
- Mas meu senhor - interpela a atendente, - isso não é possível.
Além do mais a sua passagem é para Miami.
- Como não é possível? Foi exatamente isso o que vocês fizeram 1

na semana passada! {
.,

)

daqueles que abre a porta
para namorada. J

,i
)
�
)

Desculpa

Touro 21/4 a 20/5
O que, de você e em você, está pedindo
expressão? Dar forma, modelar sua arte. Não

importa quais e quantos são os meios para se

expressar: pontes são feitas para serem

transitadas, senão perdem sua função. Não
deixe murchar o que está tão intenso e

premente dentro de você antes mesmo de vir à
luz.

Leão 22/7 a 22/8
Por que está batendo a cauda no chão,
leãozinho? Essa mesma energia que às
yezes lhe deixa nervoso também pode ser

geradora de progressos e de crescimento.
Toda força tern polaridade e potencial
criativo, depende de como é utilizada.
Observe-se, fique atento. Você faz suas

escolhas, nada lhe arrasta.

Escorpião 23/10 a 21/11
Em frente e ao fundo, moto-contínuo. É isso
mesmo que você quer? Calma, não é pra
confundi-lo ou fragilizá-Io, pelo contrário. Só
pra checar, para que você se consulte e veja
se não está no piloto automático, se não
caiu na velha armadilha da compulsão ...

Afinado com seus propósitos, você é muito
mais forte.

Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.or

'.'

Virgem 23/8 a 22/9
Se as coisas não estão funcionando como

você deseja, experimente novos

procedimentos e enfoques. Os antigos
métodos estavam indo bem até então, mas
podem ter se tornado ineficientes. Não espere
vencer o prazo de validade, faça sua transição.
Pessoas envolvidas? Elas podem se adaptar a

Sagitário 22/11 a 21/12
Não deixe que a empolgação das novidades o

, faça esquecer quem deu apoio para fazer suas
coisas. Seguir adiante não impede de olhar.
para trás e para os lados. O ponto em que
você está agora é resultado de um conjunto
de movimentos. Compartilhe- as vitórias,
estenda a mão para quem ajudou você a

chegar lá.

II HORÓSCOPO

Capricórnio 22/12, a 21/1
Há coisas que levam mais tempo e

demandam esforço para serem

concretizadas, mas isso não abala a

determinação de um capricorniano da gema.
E aquele sonho lindo que você desenhou
para si, está trabalhando nele com a mesma

dedicação? Sua realização pessoal, assunto
de máxima importância.

'

Aquário 21/1 a 18/2

�Vôos mais. altos, sim! Talvez nãosela pra
já, a jato, mas tem tudo pra rolar em bre .

O que está fazendo neste sentido? Prepas
o campinho: faça reconhecimento de

�

terreno, avalie condiçôes de trânsito,
melhor trajeto etc. Você tem paciência
com tanta gente e tanta coisa, tenha-a
com você também.

Peixes 19/2 a 19/3
O que está demais, o que você quer mais? Os
Peixes se multiplicam e se dividem, se
espalham em pedaços, perdem uns e outros

por aí, substituem partes, coisas novas
'

ocupam lugar, mas algumas emoções pedem
mais vagar, vazios e silêncios para se

encontrar... Ainda há muito de tudo para
descobrir em si.

Libra 23/9 a 22/18
As origens do universo continuam misteriosas,
mas você bem poderia buscar o
esclarecimento da alguns mistérios da origem
de seu universo pessoal. Não para justificar
atuais formas de pensamento e atitudes, mas
para compreender, sintonizar-se com sua

essência e criar o presente na dimensão de
sua alma.

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica rrunosímples 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.

Câncer 21/6 a 21/7
Amplie e explore suas possibilidades, encare o

desafio. Muito a conhecer, inventar e
reinventar-se, quebrar o ciclo de rotinas que
entorpecem o dom de criar. Vão tirar o seu

sossego? Talvez, mas com certeza você
sentirá muito mais vivo e desperto. Fique
esperto, canceriano: coisas muito boas vêm

por aí.
'

Áries 20/3 a 20/4
Se você se abrir para a intuição, a decisão
virá naturalmente. Deixe o pensamento
serenar, pois sua insistência e ansiedade
podem estar atrapalhando, não deixando

perceber o que talvez esteja bem na sua

frente. Relaxe em companhias alegres e

descontraídas, faça coisas divertidas, viva o

momento.

Gêmeos 21/5 a 20/6
O ciclo geminiano do ano passou da metade:
você se deu os presentes que havia se

prometido? Celebre-se e festeje-se, não
importa se ri dia de seu aniversário já chegou
ou não. Faça uma fogueirinha e jogue lá

programações mentais e outras tranqueiras
que atrasam sua evolução. Inaugure uma nova

fase. Viva! você.

..., '.'Ir :.'_;,
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II
HOJE À NOITE
A partir das 23 horas,
comandado pela Catarina
Models, do bambambãm
Fabrício Walter, acontece a

escolha da Garota Abdom
Batista. Serão mais de quinze
meninas-moças desfilando na

passarela do Chope Clube.

NAMORADA NOVA
A Thammy Miranda, dublê de
cantora e filha da Gretchen,
Parece ser um caso sem volta.
Desde que assumiu a sua

homossexualidade está
"colando o velcro" pra valer.
De namorada nova, acho que
é a quinta, a estonteante

morena Julia Paes, Thammy
revelou ao apresentador do
programa A Noite é Uma

Criança, Otávio Mesquita,
que conheceu o novo amor há
dois meses e que juntas, já
gravaram um vídeo erótico

pra lá de caliente, que em

breve estará nas locadoras, e
que teria recebido um convite

para fazer urn filme pornô,
onde Thammy faz sexo com

sua mãe, namoradas e com

homens, que segundo ela, não
é seu prato preferido. Isso
realmente é pta acabar!!!

FEIJOADA
O pessoal esperto do Curso

Superior de Tecnologia em

Produção de Vestuário, do
Senai, promove hoje a partir
das 11 horas, no Complexo
Combat, uma esperta
feijoada, com a participação
do grupo de pagode Papo de
Samba. O valor do convite é

R$ 10,00. A renda da festa
será revertida em prol da
formatura dos alunos.

FENA JEEP
Para quem curte um Jeep e

suas performances,. neste final
de semana acontece na cidade,
de Brusque a Fena Jeep, Feira
Nacional Off-road. Uma trupe
de [aragua, comandado pelo
boa praça Vande Piermann, é
presença garantida.

IDADE NOVA
É bem neste sábado que o

amigo e goleiro dos bons
Fernando Engelmann, será
alvo de muitos cumprimentos
de amigos e familiares, porque
é hoje que ele corta o bolo e

recebe coro de parabéns. A
festa será em torno dos
amigos do futebol da 7"

.
divisão, na próxima semana.

NOVA ETAPA
O-Radialista [ocemar Moraes,
depois de uma longa jornada
na Rádio Jaraguá, foi
contratado pela rádio FM

Amizade, de Corupá. Agora
ao lado de Celso Luis Nagel,
Anderson Jr. e Sandro Basso,
comandará a equipe esportiva
da emissora. Os jogos da
Malwee, Jogos Abertos e as

partidas do [uventus, no
próximo campeonato,
voltarão a ser trarismitida.
Bola branca.

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

A dentista Marlize Dornbusch, faz pose toda elegante pra coluna deste sábado.

ENLACE
Rafael Nazário Júnior e Priscila Rasniak vão se casar no civil no dia 7
de julho. Estão mobiliando um apartamento. O casamento na Igreja
e a festa ainda não têm data marcada. Pra quem não lembra, ela foi
capa da edição de abril da Revista Nossa.

'

, 'FRASE DO DIA

• l�E CONTEI!
Hoje no Califórnia, em Barra do Sul, tem show com o grupo
de pagode Kibeleza e mais Dj Brake.

'

**

Na próxima segunda-feira, o camarada e gente boa Norberto
Kuhnen, o popular Beto Fiscal, recebe os cumprimentos pela
troca de idade. A festa está sendo programada para a próxima
semana.
**

Hoje à noite a Momma de Pomerode vai arrasar com o

Projeto Line Away, e a participação do.s Djs Kiko Mello e

Macdave. Já no Warm tem a presença do DJ residente
Johnny. E na choperia da Momma rola a pagodeira com o

grupo Bom Astral.
**

Neste sábado, no Bierbude tem show com Jean e [uli, de São
Bento do Sul. Boa pedida.
**

Casam-se hoje à noite na Igreja Nossa Senhora Rainha da
Paz, Vila Nova, em Jaraguá do Sul, os jovens Adriana Conti e
Dirceu Kienen. A recepção será no Clube Atlético Baependí.
**

Na Sociedade Diana de Guaramirim neste sábado tem baile
com a banda Montreal.
**

O meu abraço carinhoso de hoje, cheio de energias positivas,
vai para Renato Freiberger, da Bell Arte, que além de um

bom amigo é leitor assíduo da coluna.
**

A minha amiga Sandra Rosa, presidenta do Bairro Tifa dos
Martins, estará participando do programa RBN no Bairro,
rádio e TV, direto do Ana Paula.
**

SESSÃO PIPOCA A OICA DE HOJE É:

O ÚLTIMO GUERREIRO
(AÇÃO)

COM ALEKSANDR BUKHAROV
E OKSAMA AKINSHINA3275 2058/99320502

" Não devemos ter medo de
inventar, sejo o que for."
Pablo Picasso

Tomar um chopinho no

Meu Boteco e curtir a

boa música do cantor

Victor.

SABf.\DO

,
�

A empresária Mírian Sassel
Iwasaki, da: Loja Belle Biju,

continua recebendo
cumprimentos pelo seu

Thiago Mattos(DEEP), Fany, Jeferson, Allan Pierre, DJ Analy e o

promoter Jota Sachtem recente balada na Deep em Jaraguá do Sul.

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

, r
';

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios
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