
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

PAN 2007

jeniffer Vasques
convocada para
a seleção
A atleta de Guaramirim

será uma das representantes
do Brasil no hóquei na grama .

• 7

Polícia apreende armas e drogas

Entre as apreensões estão 205g de crack, R$ 2,5 mil em dinheiro, equipamentos eletrônicos e cinco armas .5

Jovens-empresários se reúnem em JS
PRIEBE
Administradora e Serviços

Cerca de 60,
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Rua R.inoldo Rau, 60 - Sal. DS - Edill.io M.I1M P!,me
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estiveram ontem em

[araguá dó Sul. Eles fazem
parte do Conselho
Estadual de Jovens
Empreendedores, e vieram
para a reunião mensal do

grupo, realígada na Arena.
A§

-

Donizete Boger
fala das ações
do Sebrae .4

regiões tíntas para
facilitar a participaçâo dos'
envolvidos. _ 5

Clinica SorriDent

Dr. 'Tliiago :Monseff!J3ore[a
=/SC-8.421

:Mestre em Implantodontia
Especialista em Impiantodontia
Especialista em Periodontia
C{ínica Çera{
Próteses Tel.: (47) 3055-2796
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oBoticário'
você pode ser o que quiser
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OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo,com.br

Emprego em alta
AEconomia só vale a pena

quando promove a cidadania
e a família. Nos últimos
meses, o Brasil e, em especial
Santa Catarina, tem vivido
bons momentos no setor

industrial que se traduzem
em emprego e renda. No País,
o emprego industrial cresceu

pelo quartomês consecutivo.
De março para abril aumen
tou 0,5% e na comparação
com abríl de 2006, as contra
tações na indústria national
aumentaram 1,7%. Este é o

décimo resultado positivo
consecutive. do emprego
industrial nessa comparação
e o mais elevado desde maio
de 2005.
Contribuíram para o

resultado os setores de

produtos de metal, com alta

.

de 5,3%; máquinas e

equipamentos, 5%, e

alimentos e bebidas, com

Este é o décimo resultado
positivo consecutivo do

emprego industrial e o

mais elevado desde maio
de 2005"

4,4%. Os dados são do IBGE.
No acumulado dos primeiros
quatro meses de 2007, a alta
registrada no emprego
industrial atingiu 1,4%. Por
regiões, as maiores contri

buições para o resultado

geral foram identificadas em
São Paulo, onde as

contratações subiram 2,4%;
Santa Catarina, 2,7%, e na

região Nordeste, 2,3%. No
primeiro quadrimestre, 12,
locais admitiram pessoal.

Em nota, o IBGE avalia

que "em 2007 o emprego
industrial evoluiu favora
velmente em todas as bases
de comparação". O número
de horas pagas aos' trabalha
dores na indústria também
aumentou 0,9% em abril em

relação a março, quando foi
registrada queda, de 1%.
Sobre ab�il de 2006, a alta foi
de 1,6%. No acumulado
janeiro a abril de 2007, as

horas pagas subiram 1%. Já o
valor da folha de pagamento
real dos trabalhadores da
indústria brasileira, com

ajuste sazonal, foi ampliado
em 1,4% em abril sobre
março.

Como se vê, são números
muito bons, mas apenas
números frios. O importante
é quando se traduzem em

Educação, moradia e

alimentação de qualidade
para a família do trabalhador.

• ENTRE ASPAS

" o brasíleiro e o único povo que fala mal do próprio país".
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, durante ato de apoio ria 'Eluinta�feira ·no Rio de
Janeiro á campanha para que o Cristo Redentor seja uma das maravilhas do mundo
moderno.

"Vamos nosunir para não perder dinheiro para obras importantes no Estado".
João Matos (PMDB), deputado estadual, que assumiu a coordenação do Fórum Parlamentar
Catarlnense.

<'

IINão acho que a imagem mais forte do Rio seja a da violência. É a do Pan. No mundo
inteiro só está se falando do Pan".
Martà Suplicy, ministra do Turismo, sobre a, imagem do Rio de Janeiro no exterior,

• PONTO DE VISTA

A importância da estratégia
globalizada na formação
acadêmica

O ambiente de competitivi
dade passou a impor novos
paradigmas também no âmbito

. da educação. As instituições de
ensino precisam acompanhar
esse cenário formando cidadãos
mundializados no saber, o que
lhes dará as condições neces

.sárias para enfrentar os desafios
sejam eles econômicos ou

sociais.

O papel da universidade,
assim, não se resume ao

conteúdo que é repassado no

espaço acadêmico propriamen
te dito, ou que se limite às salas
de aula, mas sim que visualize a

perspectiva de tornar o

formando agente interativo

destas mudanças.
É nesse sentido que a

instituição. busca consolidar

parcerias que ultrapassam os

limites territoriais do campus
universitário e fortaleçam sua

missão de estar plenamente
integrada à comunidade.

Dos projetos facadas no

âmbito dos municípios, como
a formação de docentes, a

iniciativas como a participação
no desenvolvimento empresa
rial, passando pelo relaciona
mento com entidades de classe
na formatação de' especializa
ções, consultorias de negócios
e intercâmbios internacionais,
estamos atentos a todas as

oportunidades para tornar real
a premissa elementar de uma

universidade: justamente a

universalidade do conheci-

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ -

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul
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hi;hUjcHAGAS
A luta continua
As declarações
apaziguadoras do ministro
Tarso Genro em, relação à PF
são destinadas ao público
interno. Está difícil acalmar a

.

rapaziada da Xeque-Mate. A
cada dia sai um novo

vazamento na imprensa
sobre o irmão presidencial
Vavá, sempre no sentido de
tentar desmentir o que o

Planalto e Lula disseram na

véspera. É por aí que, lá no

Planalto, a temperatura
continua alta quando se

pronunciam as letrinhas P e

F. Lula e auxiliares começam
a ter certeza de quem é o rei
que o pessoal quer
emparedar na Xeque-mate.
Par isso, por mais que Tarso
venha contemporizando nas'
declarações para não acirrar
mais ainda os ânimos na PF,
nos bastldores vai
trabalhando na legislação que
vai disciplinar o grampo e

tentar coibir os vazamentos.
A ordem para concluir logo a

proposta é do presidente.

� blogdosblog,bllg.ig.com.br

Direito "melo Tortoll: entre
o discurso e a realidade.

Tudo que estudamos ao

longo dos cinco anos de curso
vai para a lixeira no último
mês do último semestre.

DIRCEU 1'1 I

Resultado animadoi e

São bons os dados
divúlgados pelo IBGE do 1�11 AI)
crescimento de nossa A AI
economia no primeiro
trimestre. Todos os dados A

são positivos e apontam pa� r�
um crescimento maior no ]5lj en
futuro. o PIB cresceu 4,3o/��i iR
no primeiro trimestre deste'fi' e�
ano, comparado com 2006!2! S

Está apoiado, em primeiro ih e

lugar, no cresclmento de. lSq p.
7,2% dos investimentos, e:im IIi

depois no aumento de 6% � �

consumo familiar. As ilff IIi

importações cresceram m�p' ª1
que as exportações, o quem a

reflete a situação do câmbjpó
Dos 13 segmentos í

pesquisados cresceram, os
serviços (4,3%) e a indústr/j[

a

I

(3%). Nos últimos doze
- Ú o

:511 ti
meses o PIB cresceu 3,8�,
Quer dizer, para atingirmostu
4;5% ou 5% desejáveis par�1
2007 temos que crescer ma
no segundo trimestre que s

( o

encerra dia 30. Isso é 51 li

possível, já que estamos Jii e

crescendo há 14' semesres iu

menta.

A Unerj assim caminha em

duas direções: de trazer a

experiência de instituições
internacionais de países como
EUA, México, Itália, Alema
nha, Cuba, Argentina, Espa
nha e Portugal, e, no sentido
inverso, levar o que melhor
nosso corpo docente possui a
outras regiões do planeta e

aproximar os acadêmicos da
realidade global.

Com essa perspectiva, a

Unerj acredita estar cumprindo
seu papel na visão estratégica de

capacitação que vai' permitir à
.

nossa região uma qualidade
ainda mais acentuada da mão
de-obra em todos os seus níveis
de especialização.

l° �
)J �

I
f19' 'el

6� pi
reitoria (existe?). Me sinto utópica. Quem tem voz e Sf '�
diante de um Fidel Castro. infelizmente são as pessoa, Gsl

)1£ aJ
Não era nascida ainda na erradas. I

época da ditadura militar, mas Claro que nem tudo l.· :mi
pelo que estudei a respeito perdido, porque se você lei

J
estamos vivendo hoje uma está podendo hoje acom� 1
situação muito parecida. nhar esta pequena nota q
Opressão é a palavra, e ai escrevo, é porque a liberd�
daquele que resolver ir contra que tenho de expressar 1t)5J: S�
os líderes militares, todos serão pensamentos ainda existe,o �
demitidos.' Se no próximo seme�tM riê

ainda me encontrar�� iiandando pelos corredores,6 ��faculdade, é porque!.'ta .

con.segui ter a democr�Cl �Deveríamos agora estar nos efetivada. Se me perguntar '

•
' reG lJotpreparando para a apre- se me Importo com ISSO"

sentação da monografia, para direi que não. Min� �
a formatura, mas não, esta- consciência é o que me faz,1I1 ,�
mos lutando contra a opressão uma noite tranqüila de ,Iq� ��
e amedrontados pela pos- Não há dinheiro na mun�( S�

. " CI' Bl'sibilidade de nem nos for- que pague uma conscle�flr, VIr
E d 7 üil do dev6 !)S\

marrnos. tu o porque. tranqu a e a certeza ,li Jal
Porque a democracia é cumprido.

.

;V Q!J.
i' b�

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore.� i�
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, C

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

"

'\ l,se

• DOS BLOGS

o caso Lamarca
o governo brasileiro decidiu
pagar pensão vitalícia à viúva

. do guerrilheiro Carlos
Lamarca, marta em 1971
pelo regime militar. Capitão
db Exército na época em que
se engajou na luta armada,
Lamarca roubou armas e

desertou. Mesmo assim, ele
teve agora restituída sua

patente de coronel, e sua

família receberá cerca de R$
12 mil mensais. Para o

ministro Tarso Genro, da'
Justiça, "a decisão está
dentro de um processo de
gestão democrática". Para
muitos militares, no entanto,

.

trata-se de uma brutal
ofensa à farda. "É um

absurdo", disse a este blog
um tenente que não quis se

identificar. "Ninguém nega o

patriotismo de Lamarca. Mas
que ele seja 'homenageado
como civil, e não como

militar. Ele quebrou a

hierarquia da instituição
militar, isso não pode ser

esquecido" .

4J blog.estadao,com.brlblog/guterman

• DO LEITOR

No curso que faço (Direi
to) estudo a Constituição,
que é linda, e tem no seu

artigo 5º as garantias e

princípios fundamentais de
cada cidadão brasileiro. É
uma pena que na prática as

coisas sejam diferentes.
E porque digo isso? Porque

democracia, liberdade, igual
dade, são palavras que não
estão fazendo parte da minha
vida acadêmica.

.

A única coisa que estou

presenciando é a ditadura, e

o poder nas mãos de poucos e

seletos membros. Aliás,
seleção esta que é feita da
forma mais injusta que já vi,
haja vista que a eleição para
coordenação de curso é feita
com poucos escolhidos que
tem o privilégio de votar. Sem
mencionar na eleição da

� blogdodlrceu.bllg.ig.com.br
11£ a

Jíh. e�
qm J

• Gabriela Souza Sanches IFormanda (seassim me perrnitirem)- �
do Curso de Direito da Unerj.

'I tJ �"..
------------ 1. ----"',·_----"---'.........

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VIM_DE-SEMANA. 16/17 de junho de 2007

./

POLITICA O CORREIO DO POVO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ERAÇÁO: PROPOSTA ATENDE REIVINDICAÇÃO DA APAE E DA AJADEFI

- rojeto pretende atualizar lei do
ansporte coletivo do município

� urandir Michels diz

conceito de

f eíLciência precisa
er atualizado
1r

I AINE ZANGHELINI
ARAGUÁ DO SUL

A Câmara pode votar, na

'> r�r;na semana, projeto do

II ereador Jurandir Michels, o
i ika, (PV), que atende

i, ivindicação da Ajadefi
; ss�ciação Jaraguaense dos

J eficientes Físicos) e da

q pae (Associação de Pais e

fi migos dos Excepcionais de

uá do Sul). A proposta
IT mpor objetivo atualizar a lei
'� â�icipal que dispõe sobre o

B ansporte coletivo de

�! a��geiros.
O parlamentar se baseou

! a fei federal que institui a

o oWtica NacionaI para a

J tegração da Pessoa Porta

I� oràde Deficiência, Segundo
Or O? '. , . .

II· iB�els, a legislação local

ijr trata do transporte

o�tivo definiu, em 1996,
t ue pessoa portadora de
, eficiência "é aquela incapa
) it,�a para a vida indepen
! ente e para o trabalho",
ndo ela direito à passagem
ratuita. "Mas o conceito de

j eficiência nos dias atuais foi
mpliado, e acredito que não

ARQUIVO/OCP

Jurandir Michels se baseou em lei federal para ampliar a definição de pessoa portadora de deficiência

se pode continuar com essa

definição que ainda persiste
na legislação municipal",
disse Michels, afirmando que
o conceito de deficiência
estabelecido pela Lei Federal
já vigora em praticamente
todo o Brasil.

O projeto de lei considera

portador de deficiência aque
le que possui limitação ou

incapacidade para o desem

penho de atividade, seja
deficiência física, auditiva,
visual, mental, deficiência

múltipla ou' com mobilidade
reduzida. A proposta também
coloca como pessoa com

mobilidade reduzida aquela
que, mesmo não se enqua
drando no conceito de pessoa
portadora de deficiência
descrito nas categorias, tenha
dificuldade de movimentar-se
- permanente ou temperaria
mente - gerando redução
efetiva da mobilidade, flexi
bilidade, coordenaçãomotora
e percepção.

O integrante do conselho

Popular
Começa na semana que.
em a construção de 144
partamentos populares, noe '5V

I�gro Estrada Nova, numa
arceria entre a Prefeitura de

Cf�guá do Sul e o governo
ral, com recursos líbera-

§�.pela Caixa. Os interes
os em disputar um dos
"veis devem se ir-screver na

�eretaria de Habitação.
ri 51�S s?rteados não podem
Ir ��oclar nem alugar o

� tartamento até quitar toda
I �dfvida.It't

; ��COnheço
,u ui\. ex ,. d BI -secretana e em-

r �ar SOcial, Cecília Konell
r IFMDB), negou ter sido

� ��vidad,a para assumir a

I si·}etana de Desenvol-
\
..

j!\p'ento Social e Família de
araguá do Sul. Garantiu
�� nerniicou sabendo dos

�tos que circularam na

l);).,�de esta semana. E dei-:
Ou escapar que se o convite

se foss J:.e reito, recusaria.

Aliás
O presidente da Asso

ciação de Moradores. do
EstradaNova, Justina da Luz,
classificou de "muito posi
tiva" a reunião entre a

diretoria da entidade e ,o

prefeito Moacir Bertoldi

(PR), realizada na quinta
feira. "O prefeito prometeu
atender parte das reivin

dicações", afirmou, infor
mando que foi criada uma

comissão para definir o local
,

do futuro campo de futebol
do bairro.

'
.

Audiência pública
Na próxima segunda

feira, a partir das 14 horas,
no auditório da Univille,
acontece a audiência pú
blica por regiões para
discutir o orçamento regie
nalizado, organizado pela
Assembléia Legislativa.
No encontro anterior, em

2006, o Vale do Itapocu de

finiu como prioridade a cria

ri'io de um hospital regional.

deliberativo da Ajadefi,
Everaldo Campezoni, salienta
que a legislação brasileira
vernsofrendo mudanças, mas
que "muitos-ainda são'exdur; .!'

dos por' serem considerados
diferentes". "Não lutamos so
mente pelo direito ao trans

porte coletivo gratuito, mas
também pelo acesso à educa

ção, saúde, trabalho e lazer",
comentou, acrescentando que
as entidades esperam o apoio
de todos os vereadores para

aprovação do projeto.

Ex-secretários querem
receber férias e 13°
CORUPÁ díamos não havia a neces

sidade de pagar já que os

salários foram aumentados e

os valores incorporados ad

longo do ano", explicou.
Segundo Tamanini, o mu

nicípio não tinha condições
financeiras para arcar com as

despesas referentes aos

salários adicionais por causa
da pouca arrecadação tribu
tária. "Por isso, o combinado

perdurou até o final do man

dato", lembrou, acreditando
que, moralmente, os ex-se

cretários não deveriam reivin

dicar os valores, porque foram
contratados sob a condição
de não receber férias e 13º.

Müller estranhou o fato da

ex-procuradora domunicípio,
Clarice Suessenbach, ser a

advogada de Petters e de
Gracelita na ação contra a

Prefeitura. "Ela (Clarice) de
veria ter orientado o governo
da época a fazer o paga

mento", declarou, revelando
que vai recorrer judicial-

, I

Os ex-chefes dos setores

de Tributação e de Assis
tência Social, Sérgio Petters,
e Gracelita Suessenbach,
respectivamente, entraram
com ação contra omunicípio
reivindicando o pagamento
de férias e 13º salário refe
rente aos anos em que respon
deram pelas pastas. O anún

cio foi feito essa semana pelo
prefeito ContadoMüller (PP)
após ter sido notificado pela
justiça.

Juntos, os processos somam
cerca de R$ 20 mil e ainda

podem desencadear a mani

festação de outras 12 pessoas

que também não teriam

recebido as quantias julgadas
de direito. O ex-prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
que administrou o município
na época, disse que os paga
mentos não foram feitos

porque havia um acordo
entre a Prefeitura e os secre

tários. "Na época, enten- mente.

Müller não acredita que a administração ganhe a causa na Justiça

MOSAICO Prêmio
omodelo de educação por competências, pelo qual o Senai/SC
estimula os alunos a desenvolver conhecimentos, habilidades e

atitudes, levou a instituição a conquistar o Prêmio Top
Educacional Professor Mário Palmério 2006, promovido pela
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
A entrega do prêmio aconteceu essa semana, durante o painel
que reuniu os coordenadores dos projetos vencedores, em
Brasília.

Deserto
América do Sul pode perder até um quinto das terras

produtivas até 2025, alerta a Convenção das Nações Unidas
para o Combate à Desertificaçâo. Segundo a entidade, o

processo de desertificação tem se intensificado nos últimos

anos, principalmente em países de grandes extensões -

Argentina e Brasil.
''As mudanças climáticas estão agravando o problema", diz
oficial da unidade de facilitação, Heitor MataUo.

Reforma agrária
Nos primeiros quatro anos do governo Lula (PT), o programa
de reforma agrária assentou 381.419 famílias, em 31,6milhões
de hectares. O número é 32% maior que os assentados no

primeiro mandate de Fernando Hemique (PSDB) e 51%

superior ao do segundomandato.
Na comparação de hectares, no primeiro mandato de Lula, o
total disponibilizado cresceu 181% em relação ao primeiro
governo FHC e 268% ao segundo.

Rápido
O ex-deputado Ivo Konell

(PMDB) prometeu recorrer
na próxima semana ao

Tribunal de Justiça contra o

enquadramento por impro
bidade administrativa. Na

quarta-feira, o Supremo
decidiu que processos contra

agentes públicos não podem
iniciar na primeira instância.

Entendimento
Konell disse que a lei de

improbidade não se aplica a

agentes públicos, mas a

servidores públicos de
carreira. "O que fiz não ca

racteriza improbidade admi
nistrativa. Desrespeitei uma
ação judicial", explicou,
lembrando que o processo foi
porque não rep�ssou o

duodécimo à Câmara.

't

Garantia
Garantiu que durante o

governo, "nunca houve

sequer menção de impro
bidade". Lembrou que a ação
se deu 60 dias antes de

entregar o cargo de prefeito
e que a decisão do tribunal
saiu no dia 29 de dezembro.
"A condenação foi injusta
porque não cometi nenhum
delito", reclamou.
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DONIZETE BOGER: AGENTE ARTICULADOR DO SEBRAE DE JARAGUÁ DO SUL

O CORREIO DO PO, \1

• QUEM É:

"Nosso compromisso é com o empreendedorísmo"
Com a responsabilidade de gerenciar as ações do

Sebrae na microrregião, o administrador de

Empresas Donizete Boger tem como foco a

capacitação e a informação aos atuais e futuros

empresários.
Apostando na capacidade empreendedora do

brasileiro, coordena inúmeros projetos para fortalecer'
o setor da micro e peguena empresa, tendo como

parceiro as associações empresariais dos cinco

municípios do vale do Itapocu.
Mesmo focado e comprometido com os projetos

da Agência de Articulação, não consegue esconder
a preferência pelo Programa "Negócio certo", um
guia que orienta o candidato a empresário a levantar
as informações necessárias para a melhor tomada
de decisão. Ainda assim, faz questão de destacar-o

Projeto Empretec, considerado por ele como o

melhor programa que existe no Brasil para
desenvolver o empreendedor.

Para falarmais um pouco do Sebrae e dos projetos
desenvolvidos pela agência de Jaraguá do Sul para
ajudar a fortalecer as micro e pequenas empresas,

Boger concedeu a seguinte entrevista:

,

I
I

IIII

Correio do Povo ' O

que é o Sebrae?
Donizete Boger - O

Sebrae é um serviço social

autônomo, administrado

pela iniciativa privada e que
subsiste com recursos

públicos, sendo auditado

pelo Tribunal de Contas da
União e pela Corregedoria
geral da União. É tim serviço
de apoio a micros e peque
nas empresas.

Já a Agência de Articu

lação é voltada para quem

empreende ou quer empre
ender. Tem como foco a

capacitação e a informação.

CP , O que especifica,
mente?

Boger - O Sebrae realiza

programas, workshop e

treinamentos na micror

região, em parceria com as

entidades empresariais de
cada um dos cinco municí

pios e faz atendimento aos

empreendedores na agên
cia.

O destaque fica por'
conta do programa "Negó
cio certo", um guia que
orienta o candidato a em-

.presário a levantar as infor

mações necessárias para uma
melhor tomada de decisão.

CÉSAR JUNKES/OCP

bom projeto.

CP , Por que as em,

presas quebram?
Boger - Por várias

razões. Falta de planeja
mento, de conhecimento
da gestão, de capital de giro
e de clientes. As micros e

<'
pequenas empresas têm

muita dificuldade a linhas
de crédito.
A taxa de mortalidade

alta. Mais de 49% das

empresas do setor fecham as

portas CO)J1 dois anos de

existência, 56,4% com três

anos e 60% com cinco anos.

O Brasil é o sétimo país
que mais empreende. Exis
tem atualmente no país 15
milhões de empreendimen
tos. Destes, cinco milhões
são formais e dez milhões in
formais.

Metade das pessoas em

preendem por necessidade,
e não por oportunidade.

CP , Qual é o cenário

para as empresas do setor?

Boger --' No Brasil, 99%
das empresas são micro e

pequenas, que representam
42% dos salários pagos,

geram 59% dos empregos
formais, são responsáveis por

dificuldade de acesso ao

crédito.

o crescimento
eco.nôrriico é mais
resultado da
capacidade
empreendedora. do
brasileiro do que da

I
!,

política do governo"
"

criada a certificação do pro' '01

duto, para ter um diferen, '[15

cial. O projeto presta orie f1�
.,

ração técnica, apóia missóc' 1,:.(

empresariais e dá consul, ,li
torias em parceria com ai III

associações empresariais dOl �J;.

respectivos municípios,

CP , Quais os projetO! 1.(,

futuros?

Boger - Em agosto,' S •

. Apevi realiza outra ediçál of:'
do Empretec, melhor pro' '(r

grama que existe para desen {J'J

. volver o empreendedor,
�

1-·
um projeto da ONU do qua cl

o Sebrae é parceiro.
Em setembro, temO� � í'

Oficina Sebrae, que deve' '5',

mos realizar no Ginási (lj

Arthur Müller. A idéiae;
reunir nummesmo local tod� <c,

ri [,;.
as soluções do Sebrae pa

quem deseja empreender.• r

.�
I

,�

r

A Agência de
�rticulação é

vpUada para quem
emprfJende' ou quer
empreender e tem
como foco a

capacitaç.ão e a

informaçãó"
Está sendo desenvolvido
também na Fatej e na Unerj
e está disponível na Inter
net, CDRom, e na agência

CP , Como funciona?

Boger - A agência
repassa todas as informações
para que o futuro empresário
possa abrir e gerenciar o

empreendimento.
A primeira preocupação

é em relação ao perm. Se o

candidato a empresário não

tem perfil empreendedor, as
chances de sucesso são

pequenas. Orientamos sobre
o mercado - para quem ven

der. Sem cliente não há

receita, sem receita não há

empresa - e sobre o� recursos

financeiros. Embora o di
nheiro não deve impedir um

0, aebra� d�senvol"e
programas,
workshop e

treinamentos, em
parce�ia com as

entidades
empresariais dos'
cinco P1unlcipios"

CP - Quais os projetos
em desenvolvimento?

Boger - De uns anos para
cá, o Sebrae virou quase uma

agência de fomento em

virtude dos projetos criados
e desenvolvidos. Atualmen
te, temos dois em desenvol
vimento na região. Um que
envolve o setor de banani
cultura e outro na área têxtil.

No primeiro, estão sendo
investidos R$ 450 mil, dos

quais o Sebrae entrou com

a metade, o governo do
Estado com R$ 175 mil e os

produtores com R$ 50 mil
dos produtores. No têxtil
foram investidosR] 430mil,
R$ 190 mil do Sebrae e R$
R$ 240 mil do setor.

48% da produção e

representam 21 % do PIB
nacional.

O crescimento da

geração tem emprego está

diretamente ligado àsmicros
e pequenas empresas. E a

tendência é manter o ritmo.

CP , E política econô

mica?

Boger
Economicamente, o Brasil
vive um bom momento,' que
gera oportunidades. Mas o

crescimento econômico é

mais resultado da capacida
de empreendedora do
brasileiro do que da política
do governo.

Emboraa Constituição
exija tratamento diferen
ciado às micro e pequenas

empresas, elas têm muita

CP � Quais as ações
realizadas?

Boger � No setor têxtil,
22 empresas participam do

projeto, que envolve consul
torias -nas. ins talações -

processo produtivo e merca

dológico - apoio para expor
em feiras, capacitação, trei
namento e missões empre
sariais.

Na bananicultura, foi

1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APREENSÃO: EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, R$ 2.500 EM DINHEIRO E 205 GRAMAS DE CRACK

polícia prende suspeitos de tráfico de drogas
PIERO RAGAZZI/OCP

A delegada responsável
pelo caso, Jurema Wulf,
acredita que a dupla atua no

tráfico de entorpecentes
desde o ano passado. Segun
do ela, Cardoso e Rosa con

fessaram que vendiam drogas,
I

mas não informaram se há
mais pessoas envolvidas com
o crime. "Vamos continuar

investigando, pois é possível
que Gilvaneo fornecia droga
para outros traficantes da

região", comentou.
Os acusados foram presos

na delegacia de Guaramirim

por tráfico de entorpecentes
e transferidos ontem à noite

para o Presídio de Jaraguá do
Sul. Se condenados, Cardoso
e Rosa podem p, J

....! de cinco
a 15 anos de prisão - por
tráfico de drogas e/ou
associação para o tráfico.
Rosa também vai responder
por porte ilegal de arma. Até

então, os dois não tinham

passagem pela polícia.

dados em forma de paga
mento na compra das drogas
-, armas e cartões de crédito.
A polícia começou a inves

tigar O,s homens em virtude de
denúncias anommas e

localizou os suspeitos durante
uma campana, quando Rosà

entregava cerca de 200

gramas de crack para Car

doso, que distribuiria parte da
droga para usuários que
estavam na casa dele.

Na casa de Rosa, que fica
na Rua Bernardo Dornbusch,
no Baependi (perto da'
rodoviária), a polícia apre
endeu R$ 2 mil em dinheiro,
televisão, DVDs, relógios,
celulares, vídeo-games,
cartões de crédito e outros

objetos, além de cinco armas

com numeração raspada: dois
revólveres calibres 22 e 38,
uma bereta 635 e duas

espingardas de pressão, sendo
.

que uma delas foi transfer
mada em calibre 22.

Júlio Cardoso e

Gilvaneo da Rosa

foram presos ontem,
,

'na Vila Lalau

"

�: As polícias Civil e Militar
.

'de Jaraguá do Sul e Guara
.. mirim prenderam, namadru
gada de ontem, dois suspeitos

'1de serem traficantes de dro

'{gas, O pedreiroJúlio Cardoso,
'31 anos, e o operador de

:'máquinas Gilvaneo Mattos

� ;da Rosa, 22 - ambos do Paraná
ti, foram presos em flagranteI

�..na Rua Ida Bridi, na Vila

� lalau (perto do Líder Club),
.

onde Cardoso mora.
�

Com eles, os policiais
� "apreenderam 205 gramas de
�, 'crack, R$ 2.500 em dinheiro,
t·

�, além de equipamentos eletrô-
..

nicos - suspeitos terem sido Polícia apreelfeu 205g de crack, R$ 2,500 em dinheiro, equipamentos eletrônicos, armas e cartões de crédito

Jovens 'empreendedores conhecem a Arena Escola inaugura quadra esportiva hoje
CÉSAR JUNKES/OCP CÉSAR JUNKES/OCP

CORUPÁ . t .•••JARAGUÁ DO SUL matriculados na instituição,
desde Educação Infantil a 8º
séries. Conforme a secretária

de Educação, Diana Seidel,
esta mesma escola ainda terá
mais uma inauguração em

2007. É que no mês de agosto
ficam prontos os agru

pamentos sanitários e a sala

extra, ambos ainda em pro
cesso de finalização. O
investimento gira em tomo dos

R$ 74 mil e vem de recursos

próprios deCorupá. (KE)

capacitação realizada na

Arena é uma forma de abran

ger grande parte desse pú
blico. Isto porque, além de
tratar das áreas de lazer, en
tretenimento e negócios, ela
também vislumbrou o tra

balho em equipe e de moti

vação durante bate-papo com
representantes da equipe de
futsal da Malwee.

Atualmente Santa Cata
rina tem 26 núcleos deste

tipo, que juntos envolvem
cerca de 750 pessoas. As
uniões de jovens empreen
dedores em grupos organi
zados estão em ascensão no

Estado e este número deve

chegar a 30 até o final de
2007, de acordo com

Gaidzinski. Em Jaraguá do

Sul, são 25 nucleados. (KE)

A Prefeitura de Corupá
inaugura na tarde deste
sábado a quadra esportiva da
Escola Francisco Meess, no
Bairro Vila Izabel. A

construção foi feita através do
Fundesporre (Fundo de
Incentivo ao Esporte), com
R$ 100 mil captados em

empresas e outros R$ 48 mil
referentes à contrapartida
municipal.

A cidade recebeu ontem

cerca de 60 empresários vin
dos de diversas regiões do

.

Estado. Todos eles fazem parte
de núcleos municipais de

jovens empreendedores e

vieram para a reunião mensal
'0' '(11 do grupo, desta vez realizada
n 'w na Arena Jaraguá.

Conforme o presidente do
Ie' ,:'( núcleo jaraguaense, Leandro
�I,.;, Schmockel Gonçalves, o

a' f espaço foi escolhido por ser

Oi ,�" algo novo a essas pessoas.
Além disso, a idéia acabou
sendo uma'maneira bem
sucedida de trazer o encontro
ao município após várias

tentativas. "São dez reuniões
o( (I�- por ano, sempre sediadas em

o " locais diferentes. Disputamos

Reunião da Cejesc aconteceu ontem Diana: obra beneficia 400 alunos

A obra levou cerca de oito
meses para ser concluída e

servirá aos 400 estudantes

muito com Blumenau essa

vinda", lembrou.
Segundo André Gaid

zinski, responsável pelo
Cejesc (Conselho Estadual do
Jovem Empreendedor de
Santa Catarina), as sessões

itinerantes têm por mérito

beneficiar regiões distintas

para facilitar a participação
dos envolvidos, Como o

movimento é rnultisetorial, a

Nova Escola Municipal inaugurada ontem
CÉSAR JUNKES/OCP

SCHROEDER desenvolvimento sócio

econômico de uma região ser

bem sucedido, é necessário
muito mais do que espírito
empreendedor é preciso
embasamento teórico, ou seja,
educação.

AGENDA - Hoje é dia de

Feijoada Típica emSchroeder,
.

A partir das 11 horas no salão
daComunidade São Marcos,
na rua Carlos Eggert sin, em
duas Mamas. Haverá também

bingo às 14 horas e muitos

petiscos da região.
No dia 23 de junho se

realizará o Primeiro Ciclo
turismo de Schroeder. Será
um passeio ciclístico emmeio

à natureza exuberante do

município. As inscrições
poderão ser feitas na Se
cretaria de Turismo ou

através do telefone 3374-
1191.

'

Foi inaugurada ontem, às

16 horas, a Escola Municipal
Professora Clarice Lange
Jacobi que além de populares,
professores e funcionários,
contou com a presença de
autoridades políticas e

imprensa. A Escola fica loca
lizada na rua Rio de Janeiro,
no bairro de Schroeder I e

conta com uma área de 358
metros quadrados com duas
salas de aula, sala de profes
sores, sanitários, cozinha, área
de refeitório fi recreação. O
custo do investimento foi de
R$ 160 mil, mais R$ 47 mil
do muro de 250 metros

lineares que cerca a escola.
Em funcionamento desde o

início deste ano, conta com

aproximadamente 90 alunos
matriculados no primeiro e

�� Sinte se reúne com secretário de Educação
FLORIANÓPOLIS ras, plano de saúde para

ACTs (Admitidos em Ca
ráter Temporário) e eleição
direta para diretores.

Em relação a equipa
ração do piso salarial, o se

cretário disse que os servi

dores têm novo piso por conta
da incorporação de todas as

vantagens que constavam na

folha de pagamento. O
secretário também disse que o

con-curso público para ser

ventes, vigias e meren-deiras
só será possível se a legislação
for alterada. Assegurou,

porém, que pretende apre
sentar propostas sobre o

assunto aos educadores den
tro de seis meses.

Sobre a inclusão dos ACTs
.

no plano de .saúde dos efe
tivos, Bauer garantiu que vai

discutir com a Unimed um

plano de saúde especí-fico
para o setor. Em relação à

eleição direta para diretores,
Bauer informou que o projeto
de lei que trata da democra

tização da gestão escolar não
tem a eleição para direção de
escola como tema norteador.

.

Escola Professora Clarice Jacob

Dirigentes do Sinte
(Sindicato do� Trabalha

.

�í: dores em Educação) de
Santa Catarina particíparam
de audiência com o secre
tário estadual de Educação,
Paulo Bauer, nessa semana,
em Florianópolis. Entre as

propostas debatidas estão a

equiparação do piso salarial
()

Com os demais servidores

Públicos, a realização de
concurso público para ser

ventes, vigias e merendei-

segundo ano.

De acordo com Miriam
Kreutzfeldt Vogel, secretária
de educação, "a nova escola
veio suprir a demanda exis

tente no Schroeder I e desa

foga a procura que havia na

Escola Estadual Elisa Cláudio
de Aguiar".

Certamente todo e qual
quer investimento em educa

ção é o melhor negócio para
o futuro do município, do es

tado e do país, pois para o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II Delegacia da Mulher
Integrantes da Aeajs (Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul) realizaram, na noite de

quarta-feira, a 1 ª reunião da comissão para implantação
da delegacia da mulher. O encontro aconteceu no CPL

(Centro de Profissionais Liberais) e debateu sobre o

anteprojeto de construção do espaço, que deve ser

instalado em terreno anexo à Delegacia Regional, na Vila
Nova. O prazo de entrega, metragern, orçamento e

obtenção de recursos para o projeto serão definidos nas

próximas reuniões. OCondim (Conselho dos Direitos da
Mulher) mantém hoje central de atendimento em uma

sala da Delegacia da Comarca.
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PREGÃO PRESENCIAL N' 09/2007
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

pOJETO: Contratação de serviços para transporte especial de pessoas, destinados a viagens de atletas aos

locais de competição, para um total estimado de 21.930 (vinte e um mil e novecentos e trinta quilômetros) em

ônibus convencional com banheiro, corn capacidade para transportar no minimo 43' (quarenta e três) pessoas
sentadas, incluindo o motorista e 39.375 (tnnta e nove mil e trezentos e setenta e cinco quilômetros) em veiculo
com capacidade para transportar no minimo 15 (dezesseis) pessoas sentadas, incluindo o motorista, com

carretinha para transporte de bagagem, para prestarem serviços a Fundação Municipal de Esportes até 31 de
dezembro de 2007, inclusive para os eventos do PARAJASC (do período de 25 a 29/07/2007) e JASC (no periodo
de 01 a 10/11/2007) dentro do Municipio, em confonmidade com o Anexo I - Descrição dos serviços e Anexo
li-Minuta do Contrato, que são parte integrante deste Edital. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 14:00 horas do dia 29 de junho de 2007, na Coordenadoria Administrativa da Fundação Municipal de
Esportes de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n' 597, bairro: Barra do Rio Molha. O' CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão as 14:30hs do mesmo dia, na sala de reuniôes da cooroenadona Administrativa
no endereço acima. PREÇO MÁXIMO POR KM: Item 01 - R$ 2,93/Km rodado (dois reais e noventa e três

centavos); e Item 02 - R$ 1,50/Km rodado (hum real e sessenta centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL: A integra do
Edital pocerã ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt n' 597, bairro: Barra do Rio M�lha,
municipio de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.iaraguadosuLsc.gov.brINFORMAÇOES;
Infonmaçóes e esclarecimentos poderão ser obtidos na coorcenacona Administrativa da Fundação no endereço
acima; pelo telefone (47) 3370-9555 / 3370-9797 1 3370-8841 ou ainda pelos e-maus

adm.esDortes@iaraguadosul.com.br ou alessa.1(jro. esportes@jamg./ijldQ!iYl.com.br.
Jaraquá do Sui (Sl), i�; d� ��.t;1i10 ;�� 2007.

JEAN CARLO LEUTPRECHT
Preslcente

COMUNICADO
A TIM informa a todos os seus clientes e ao público em geral que,

dando prosseguimento ao seu plano de investimentos e visando à

contínua melhoria da qualidade de seus serviços, realizará atualizações
tecnológicas no sistema de telefonia GSM que atende aos municípios
com o código de área 47, nos dias 23 e 24 de junho de 2007, Entre

Oh e 6h desses dias, poderão ocorrer breves interrupções nos serviços
prestados na região.

TIM
Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2007,

@IM-
Viver sem fronteiras

I"l
I,

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Café
O 3º Café Colonial do

Seminário Sagrado Coração
de Jesus acontece hoje, a

partir das 15 horas. Os
convites estão sendo vendidos
R$ 12. O café tem o objetivo
de arrecadar fundos para a

manutenção da casa e a

formação dos seminaristas. O
Seminário fica na Rua Padre
Gabriel Lux, 900, emCorupá.

Sopa
A 8ª Noite da Sopa

Húngara acontece hoje, a

partir das 20 horas, no Parque
Municipal de Eventos de

Jaraguá do Sul. O cardápio é
.

composto por sopas de diversos
sabores. Os ingressos custam

R$ 10 (antecipado) e R$ 15

(local) e podem ser adquiridos
no posto Mime da Walter

Marquadt.

Limpeza
O Clube de Canoagem

Kentucky realiza hoje a

limpeza do Rio Itapocu. 'A
'

sáída será na sede do clube

(Rua 13 de maio, 141, Bairro
Czemiewicz), a partir das 14
horas. A previsão é limpar o
trecho de cinco quilômetros.
Pafa sensibilizar a população,
o lixo recolhido será exposto
na Praça Ângelo Piazera.

Festas Juninas
Os que gostam de Festas

Juninas têm a agenda cheia
no final de semana. Na
EscolaAn�a Tõwe Nagel, no
Bairro Água Verde, a festa
inicia às 14 horas com o

tradicional bingo. Além da
cu linária junina, será

vendido churrasco no valor
de R$ 9. O baile é animado

pelo conjunto Som da

América. Na Escola Professor

João Romário Moreira, no
Bairro Rio Cerro 2, a festança
começa às 14 horas, com

tarde dançante animada

pelo Musical Melodia. Na
Escola Alberto Bauet, Bairro
Czerniewicz, o evento inicia
às 14 horas com bingo. E o

baile é às 20h30 com Adelar
Musical Show.

Macarronada
O Sábado da Solidariedade

deste ano acontece no dia 14
de julho, no terceiro andar
do Shopping Center Brei

thaupt. A tradicional macar
ronada é cry - 'derada amaior

de Santa Catarina. Além de
contar com a qualidade da
massa grana duro da Parati.
A renda adquirida será

repassada a entidades bene
ficentes.

DIVULGAÇÃO

Duas ruas interditadas
A Secretaria de Urbanismo, através da Coordenadoria de

Trânsito, comunica que duas ruas de Jaraguá do Sul serão
interditadas hoje. A Rua Roberto Ziemann, no Bairro
Amizade (imediações do Posto de Saúde Germano
Hornburg), estará interditada no período das 7 às 12 horas
de sábado. A medida é necessária para que seja realizado o

serviço de execução de travessia de tubulação subterrânea.
A outra rua que será interditada parcialmente é a

Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, no Centro. No local,
serão realizados consertos de erosão e manutenção do asfalto.
O período de interdição é das 8 às 11 horas .

PIERO RAGAZZI/OCP

Hoje'6 O "Dia D" QÇt vacinação contra poliomielite,
tódosos postos de saúde da região ficam ábertos das 8
às ·17 horas.' Além de bàrreiras de imunização em

fitos esu:atégicos de cadàmunicípio. Namicrorregião
o objetivo é imunizar cerca de 13)6 mil crianças com
menos de cinco anos de idade. Em Jaraguá do Sul, a
meta é vacinar 8,9 mil crianças. As barreiras
acontecerão no Posto Marcolla, Mime da Bernardo

I 'Dornbusch, Shopping Center Breithaupt, SuperCenter
I Angeloni e Escola RibeirãoMolha ..EmGuaramirim, O
objetivo é imunizar 2,2mil çrianças. As barreiras serão

.

montadas na praçado centro e ao lado e em frente ao

posto da Polícia Rodoviária Federal.
,

\..
..

'J

Pref�itura
nos Bairros

O prograIua "Prefeitura nos
Bairros" estará hoje na

localidade do RioMolha, Vila
Nova e Barra do Rio Molha.
O evento acontece na Escola
Ribeirão Molha, a partir das 9
horas. Como o de costume, os

serviços das Secretarias

Municipais serão oferecidos à

comunidade. Entre eles o

cadastro de linhas telefônicas,
testes de saúde e atividades de

recreação. -

111 LOTERIAS

concurso: 1762

concurso: 228
�ff2"·",".G4
13-14-15-16-17
18 - 1 9 - 20 - 24 - 25
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Roubo
Na quinta-feira, 14, por
volta das 8h20, aconteceu

·

um roubo de um veículo de
carga da empresa Souza
Cruz, no viaduto de acesso
a Araquari. Os assaltantes
renderam o condutor e

entraram no carro. As
vítimas foram
abandonadas, eles fugirain I

com o veículo da empresa,
O carro abandonado na

Estrada Poço Grande. Foi
roubada toda a carga de
cigarros, avaliada em R$
60 mil.

Apropriação
Também na quinta-feira, a

PM atendeu na Rua Lino
Sbardelatti, Bairro Vila
Nova, em Jaraguá do Sul, \

a ocorrência de

apropriação indébita e

desaparecimento, V.S,A"
21, que está desaparecido
desde as 8 horas de
quinta-feira, saiu da

empresa onde trabalha
com o veículo Gol, placas
MCY-0172, de Jaraguá do
Sul. O proprietário do carro

registrou boletim de
ocorrência.

"OBITUÁRIO
, .

Faleceu ás 04:00h do dia 15/
04, o senhor Oranir Alves da
Rosa com idade de 63 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério
Municipal do Centro,

Faleceu às 06:40h do dia 15/
04, a senhor Lunalva Oliveira
Alves Com idade de 43 anos, O
velório foi realizado na Igreja
Nossa Senhora Aparecida e o

sepultamento no cemitério em

Massaranduba.

Faleceu ás 09:00h do dia 15/
04, a senhora Antonia
Dobrowolski Tomporoski com
idade 88 anos, O velório foi
realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento
no cemitério da Vila Lenzi.

.INDICADORES ECONÔMICOS

•
-

MOEDAS ESTRANGEIRAS
. $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL' 1,911 1,913 �

PARALELO 1,99 2,08 11

TURISMO 1,847 2,010 te

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCIlAÇÃO
11 BOVESPA 54.518 1,50%
11 DOW JONES (N. YOlK) 13.639 0,63%
11 MERVAL (B. Aires) 2.216 '�7%
11 NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%

t1i.1i1f4'. nHli:iiiJ,llI
0,6664% R$ 822,56
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DESFALQUE: ATLETA ANA CLÁUDIA COMEÇA A FAZER FISIOTERAPIA NO PÉ DIREITO NA SEMANA QUE VEM • LINHA DE FUNDO·.�.:.� por JuIImar Plvatto
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ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

Equipe sub-15 de futsal feminino intensificou os treinos para as duas competições consecutivas que têm pela frente

Futsal feminino sub-IS tem

duas competições consecutivas
Regional da Olesc
e Taça Brasil da

categoria acontecem
.

na região de Camboriú

Bartolini disputam a fase

regional da Olesc (Olimpía
da Estudantil deSanta Cata

rina). Logo em seguida, a

partir do dia 26, elas partici
pam da Taça Brasil Sub-IS)
em Balneário Camboriú.
Atuais vice-campeãs do
Estado, elas garantiram a

vaga porque o time campeão
sediará o torneio.

N a primeira delas, a

equipe jaraguaense busca
uma das três vagas para a

etapa estadual da compe

tição, que acontecerá de 3 a

11 de agosto ern Rio do Sul.
A Malwee/Raumak/FME
está no grupo A, ao lado de

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A equipe feminina da
Malwee/Raumak/FME tem

dois desafios difíceis a partir
da próxima semana. A pri
meira começa na quinta
feira, 21, emCamboriú, onde
as meninas comandadas par
Maurício Berti e Anderson

São Bento do Sul, Barra
Velha e Blumenau. "Acredí
to que podemos passar da

.

primeira fase. Mas aí depois
começa a afunilar e fica mais

difícil", disse Berti. Na briga
pela vaga, ele aponta Blume
nau, Itajaí, Balneário Cam
boriú e B_rusque, além de

Jaraguá do Sul, como favori
tas. A competição segue até

o dia 25.
No dia seguinte, elas já

têm pela frente a Taça Brasil
Sub-IS. Elas caíram na

Chave B, junto comMaringá
(PR), Valinhos (SP) e Gua
rani (SP). Nesta são oito

equipes participantes, sendo

que na outra chave estão,
além das donas da casa,

Jaguaré (SP), Chimarrão
(RS) e Caneun (PR). "Será
outra parada duríssima. Por
isso intensificamos os treinos,
dispensando inclusive as

folgas de fim-de-semana",
explicou Berti. Para estas

competições, ele ainda não

poderá contar com Ana

Cláudia, que quebrou o pé di
reito e, na próxima semana,

tira o gesso e inicia a fisio

terapia. A boa. notícia é a
.

volta de Natasha e Juliete,
que se recuperaram de contu
são e estão confirmadas nas

duas competições.

Campeonatos da Liga
Neste fim-de-semana, duas competições promovidas pela Liga
Jaraguaense de Futebol. No João Marcatto, a partir das 14h15,
começa o Campeonato Feminino. O primeiro confronto será entre
Barrabaxo x Bar do Si e, na seqüência, jogam Olímpia x

Barcelona. As quatro equipes se enfrentam em turno e returno.
No domingo de manhã tem o Campeonato Sênior, a partir das
Bh30 - Vitória x Mecânica Taió e Kiferro x Ponte Preta jogam no

campo da Ponte Preta e Rio Molha x Cruz de Malta e Caxias x
Cruzeiro jogam no Caxias.

-:
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Pista
Seguem as obras na pista
sintética de atfetismo, no

Bairro Tifa Martins� Nos

próximos dias, cerca de
200 tubos serão
implantando, um

investimento de cerca de
R$ 70 mil. O material, feito
de restos de pneus, já está
em Jaraguá do Sul e a

previsão é que a obra seja
concluída em outubro, para
os Jogos Abertos.

Juventus
Dois atletas da categoria
juvenil do Juventus foram
negociados com o Vasco da
Gama. Os jovens Medina e

Augusto, destaques do time
do técnico Biro-Biro, devem
se transferir na próxima
semana para o time
carioca. Que o trabalho de
base continue rendendo
frutos, porque clube

profissional precisa disso.
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Paralasc
Jaraguá do Sul já definiu
as modalidades que
disputará durante o 30
Parajasc, que acontecerá
de 24 a 29 de julho, aqui
na cidade. São elas -

atletismo, futsal, tênis de
mesa, vôlei, xadrez, bocha
e natação. Os atletas
ainda não foram definidos,
mas as modalidades já
estão confirmadas.

TENHA SUA PRÓPRIA
CAFETERIA
Em fase de expansão,
estamos franquiando
nossas lojas em

Blumenau e Jaraguá do
Sul sem taxa de adesão.
Tratar: 9656-9223

_. �.�

Djeniffer Vasque,s
confirmada no Pan
RIO DE JANEIRO dedicando à competição .. "Estou

muito feliz. É um sonho que se

realiza", comemorou.
Ela promete honrar o nome

do Brasil na competição e

também da terra natal. "Vou
levar o nome daminha famíli
e da minha cidade junto".
Segundo ela, os treinos foram
intensificados nas últimas
semanas.

A atleta de Guaramirim,
Djeniffer Vasques, foi confir
mada nosJogosPari-Americanos
do Rio de Janeiro. Ela será uma
das representantes do Brasil no

hóquei na grama. Ela já vinha
treinando há nove meses com a

Seleção, ém Florianópolis, e já
está no Rio há .um mês, se

BRASILEIRÃO SÉRIE A- 5a RODADA

Cillrl!iJk'��ri1'O:!. I
Grêmio x Cruzeiro
Corinthians x Paraná
Flamengo x Internacional

L
'

iÃiiiãrflíafZ;:Y6�1�

GoÍásx-Pãime�asq·
Atlético-MG x Figueirense

São Paulo x Vasco
Atlético-PR x Fluminense

IKI!itâií,�ã;iT·�l
Sport x América-RN
Botafogo x Náutico
Juventude x Santos

CLASSIFICAÇÃO
Col. Ttm,e

"

1° 80lalogo
2° �Cofin;rians

PG J D GP' ,SC SG
f' 'j"J

1 6 9,
5

30 Vasco
A� pa��itf

-

- ' ... ".,

50 Figueirense
6° "F"lum Illense
7°

,o

Palm eiras 8
80 ll1êtic.o-1VI G .8
go São Paulo ·7
10° AtléUco-PR 7
110 Goiás 6

Juventude I)
13° Internacional 6
140 Grêm io I)
150 Náutico 5
16° 'Flamengo 5
17tt Cruzeiro 4
fao 'ilod 4
19° Santos 4
20° Am érica·'RN 3
,.,

�,

3

2 11

9'
1 8

..
1 5
2 3

2 9
3 8

3 a
3 6

3 3
2 8
2 9
3 10

7
3 5
4 4

2

5
7

4

2 1

9 O
8 O
8 O,
8 -2

-

10 -7

10 -2

13 -4

13 -3

10 -3
9
9

5 2 2

5 2 2
5 2

5 2
5 2 O

5 2 P
5 2 O

2 o
5 1 2

'5 1 2

5 1
5 1
5 1 1

5 1 o

Cuca recusa proposta
e contínua no Fogão
RIO DE JANEIRO

o técnico Cuca, do Bota
fogo, disse que irá permane
cer no clube carioca até o

final do contrato, em 2008.
Cuca confirmou ter recebido
uma boa proposta do AI

Ittihad, da Arábia Saudita,
mas disse que nem sempre o

mais importante é o lado
financeiro. "O salário era

quase o dobro do que ganho,
mas existem momentos em

que é preciso deixar estas

questões de lado e pensar no

que será melhor para mim.

Não quero aumentar o meu

salário e não quero mais

nada", disse Cuca. Cuca recusou acerto com árabes

'/

Meninas do basquete
continuam na ponta
,jARAGUÁ DO SUL

DIVULGAÇÃO

A equipe feminina da
Faculdade J angada/FME
venceu o clássico contra o

BonjalJoinville, quinta-feira,
.

14, no Arthur Müller, por
99x61. Com a vitória, o time
jaraguaense fechou o turno

com o primeiro lugar da

competição e mantendo a

invencibilidade. A equipe
esteve na frente durante

grande parte dos dois

primeiros quartos, mas sofreu
no terceiro, que terminou

empatado. No último quarto,
.

as atletas encaixaram bem o

jogo e conseguiram uma ex-

pressiva vitória. Faculdade Jangada/FME é líder

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2000 - Metropolitano - SP - São Paulo/Osasco (SP)
2000 - Estadual - SP - E.C.Banespa (SP)

,

2001 - Campeão Sul-Americano - E.C.Banespa (SP)
2001 - Metropolitano � SP - E.C.Banespa (SP)
2001 - Copa Topper SP - E.C. Banespa (SP)
2001 - Estadual· - SP - E.G.Banespa (SP) - E.C. Banespa
(SP)
2002 - Taça Cidade de São Paulo - E.C.Banespa (SP)
2003 - Taça Brasil de Clubes - Malwee/Jaraguá (SC)
2003 - Jogos Abertos de Santa Catarina - Jaraguá (SC)
2003 - Estadual de Santa Catarina - Malwee/Jaraguá (SC)
2003 - Copa Cascavel - PR - Malwee/Jaraguá (SC)
2004 � Taça Brasil de Clubes - Malwee/Jaraquá (SC)
2004 - Sul-Americano de Clubes - Malwee/Jaraguá (SC)
2005 - Campeão Paulista de Futebol - São Paulo Futebol
Clube (SP)
2005 - Campeão da Liga Futsal - Malwee/Jaraguá (SC)
2005 - Campeão Catarinense - Malwee/Jaraguá' (SC)
2005 - Campeão Copa Sul - Malwee/Jaraguá (SC)
2005 - Campeão Sul-Americano de Clubes - Malwee/
Jaraguá (SC)
2005 - Campeão da Super Liga - Malwee(Jaraguá (SC)
2006 - Taça Brasil de Clubes - Malwee/Jaraguá (SC)
2006 - Campeão Catarinense - Malwee/Jaraquá (SC)
2007 - Campeão Taça Brasil - Malwee/Jaraguá (SC)
2007 - Campeão Libertadores da América Futsal -

Malwee/Jaraguá (SC)
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fALCÃO TREINA PARA SER fUTURO EMPRESÁRIO

Escolinha de futebol e

loja de artigos
esportivos poderão

· virar franquia nacional

Carlos Brandão
Especial para O Correio do Povo
JARAGUÁ DO SUL

Quando as quadras perde
rem a genialidade dos dribles
do craque Falcão, o meio

· empresarial do futebol brasi
leiro, tanto de salão, quanto
de campo, ganhará um novo e

íntegro representante. Aos 30
anos, completos na última

sexta-feira.Oó, o jogador Ales
sandro Rosa Vieira, mais

conhecido por Falcão, já tem

o futuro planejado. "Quero,
além de trabalhar com a

minha marca, F12, ampliar o
número de escolinhas e

empresariar os jovens talentos,
tanto do futebol de salão,
quanto do futebol de campo.
Pretendo fazer um trabalho de
base com estes garotos, auxi
.liando no início da carreira,
apoiando as famílias, prepa
rando-os para todas as fases do

. processo de profissionali
zação", destaca o craque, que

devido a sua experiência como
atleta, poderá garantir um
tratamento diferenciado e

muito mais profissional aos
jovens talentos da bola.
"Tenho parcerias com a

equipe da Malwee, no futsal,
e do São Paulo, no futebol de

campo, para encaminhar os

jovensjogadores. Além disso,
firmarei parceria com outras

equipes", declara o jogador.
A experiência empresarial

de Falcão já inicia com a

marca do sucesso. O mesmo

sucesso que ele faz como joga
dor profissional da Malwee e

da Seleção Brasileira.A esco

linha de futebol, que atual
mente funciona somente em

Jaraguá do Sul, mas que em

breve deverá ganhar novas
unidades pelo Brasil, já atende
a 400 alunos e possui fila de

espera. A loja do craque, a

Falcão Sports, que abriu na

última semana na rua Mare
chal Deodoro em frente ao

Colégio Bom Jesus/Divina
Providência, tem lotado e

vendido mais do que o espe
rado. "Estoumuito feliz com a

loja e acredito que logo terei

outras pelo Brasil, no sistema

de franquia. Além disso, a

"

Nome: Alessandro Rosa Vieira
Nascimento: 08/06/1977
Local: São Paulo - SP
Altura: 1,77m
Peso: 74 kg
Calçado: 41
Signo: Gêmeos
Estado Ci�iI: Casado (tem dois filhos)

1995 - Taça Cidade de São Paulo - S.C.Corinthians (SP)
·

'

1995 - Estadual de São Paula - S.C.Corinthians (SP)
1997 - Metropolitano SP - G.M./Chevrolet (SP)
1997 - Copa Topper SP - G.M./Chevrolet (SP)
1997 - Estadual Sp'- G.M./Chevrolet (SP)
1998 - Taça Cidade de São Paulo - G.M./Chevrolet (SP)
1998 - Metropolitano SP - G.M./Chevrolet (SP)
1998 - Taça Brasil de Clubes - G.M./Chevrolet (SP)
1999 - Metropolitano MG - Atlético/Pax de Minas (MG)
1999 - Liga Nacional - Atlético/Pax de Minas (MG)
1999 -. Estadual - Rio de Janeiro/Miécimo (RJ)
2000 - Campeão Mundial de Clubes - Bélgica

.

{ j

esporte@ocorreiodopovo.com.br

minha marca, F12, de roupas
esportivas fabricadas pela
Malwee, logo estará distribuí
da em todo o País", 'conta o

jogador.
Após renovar seu contrato

até 20ll, com a equipe da
Malwee, Falcão espera encer

rar a carreira em Jaraguá do
. Sul, de onde sairá Somente

para morar na cidade paulista
de Itu, onde possui imóveis.
Sobre o futuro, Falcão conti

nuará jogando por [araguá do
Sul e pela Seleção Brasileira,
focado em cada jogo e compe

tição, buscando sua melhor
performance, tanto em qua
dra, quanto fora dela, "Todo
atleta precisa pensar no futuro
·e é isto que estou fazendo, ao
iniciar estes empreendimen-'
tos", ressalta Falcão. Claro,
Jaraguá do Sul, Santa Cata
rina, o Brasil e todo o mundo,
continuarão pormuito tempo,
no mínimo, mais 5 anos assis

tindo às brilhantes jogadas de
Falcão, em quadra. Depois
disso, com certeza, assisti

remos o mesmo brilhantismo
no meio empresarial, nas

quadras, nos campos, nas lojas
e nas escolas de futebol, por
todo o País.

'

2003 - Copa Latina
2005 - Grand Prix de Futsal
2006 - Grand Prix de Futsal

Premiações individuai
3 Tênis de Ouro - São Paulo
4 Bolas de Prata - São Paulo
Artilheiro da Copa Rio São Paulo Minas - 2002
Liga Futsal- Melhor Ala Esquerda 1999/2003/2004/2005/20 Ô

Artilheiro Taça Brasil 2003/2004
Melhor JogadorTaça BrasiI2003/2004/2005/2006
Artilheiro da Taça Brasil 2007
Melhor Ala da Liga 2006
Artilheiro da Super Liga 2006
Artilheiro do Sul Americano 2006
Melhor jogador da Liga 2006

Premiações pela
Se�eção Brasileira ,

Melhor Jogador Seleção Brasileira Tigers 5 - Cingapura 199
.

Artilheiro Mundialito 2001
Melhor Jogador Mundialito 2001
Artilheiro Copa das Nações 2001
Melhor Jogador Copa das Nações 2001
Melhor Jogador Torneio da Tailândia 2003
Melhor Jogador Copa Latina 2003
Artflheiro das Eliminatórias do Mundial 2003
Melhor jogador do ano - 2004 Futsal Planet Awards
Melhor Jogador Sul-Americano 2004
Melhor Jogador do Mundo FIFA 2004
Artilheiro Mundial 2004 FIFA
Prêmio Brasil Olímpico - COB - 2006

.

Artilheiro do Grand Prix 2006

S,ele.çã.o Brasileira
. 1998 - Copa América
1998 - Copa Internacional do Rio de Janeiro
1999 - Copa América
1999 - Tigers 5 Cingapura
2000 - Sul-Americano
2001 - Mundialito
2001 - Copa das Nações
2002 - Torneio do Egito
2003 - Torneio da Tailândia

fraque também no mundo dos negócios
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GOVERNADOR VAI A
BLUMENAU CONHECER
PROJETO DE AMPLIAÇÃO
DO TEATRO CARLOS GOMES

HAMAS ANUNCIOU QUE
PRETENDE TOMAR CONTROLE
DA PASSAGEM DE RAFAH

tante paramim, estar à frente
de uma instituição que tanto

colaborou na formação de
tantos homens de valor e na
preparação de inúmeros

doutrinadores católicos no

Brasil e América Latina",
disse o padre.
A fundação do Seminário

Sagrado Coração de Jesus foi
em 17 de janeiro de 1932.
A construção começou em

1929, pelas mãos do padre
Gabriel Lux, missionário
alemão e exímio construtor.

Logo após sua inauguração,
o Seminário recebeu 81
seminaristas das mais varia
das partes dó Brasil. Com o

correr do tempo o local

passou por sucessiv-as am

pliações.
A última ampliação foi

concluída em 1973. Hoje
continuam ape-nas obras de

manutenção e restauração.
Pelas salas de aula, salões,
salas de atividades culturais
e demais dependências pas
saram mais de 7 mil se
minaristas.

MUSEU E HOTEL - O
museu de taxidermia exis

tente no local é conhecido
em todo o Brasil. Nascido
do incansável esforço do
Irmão Luiz Godofredo
Gartner, já falecido, omuseu
possui animais de 21 das 22
ordens da fauna brasileira,
contando atualmente com

Na1Uç60e
hktloglncKtlca
emX1m"me.

fUn_ em SUpptelt e toda
linho de 0Itig0s
em fiose.

,

530 exemplares conser

vados, entre mamíferos,
aves, répteis, peixes, insetos,
ninhos, ovos e esqueletos.

Além deste acervo, exis

tem outros quatro: história
do Seminário, arte sacra,

mineralogia e indígena.
"Estamos trabalhando, há
algum tempo, para poder
colocar à disposição dos
visitantes estes acervos e

agora, com apoio do Gover
no do Estado e da iniciativa

privada, parece que este

sonho se tomará realidade"
conta o padre. Um projeto'
para a reformulação de uma
área no interior do Semi:

-

nário, para acomodar o mu
seu de todas os seus acer-vos,
num investimento de R$
215 mil, está sendo re

enviando ao Governo do
Estado.
A administração do

Seminário também espera
poder anunciar para breve
mais uma novidade, desta
vez ligada ao segmento de
hotelaria. "Estamos em

contato com grupos de em

preendedores interessados
em investir na transfer

mação de uma parte do
Seminário em hotel, pou
sada ou alojamento. Desta
forma poderemos ampliar o
número de visitantes e o

tempo que eles passam
aqui", diz o padre.

DIVULGAÇÃO

, I

'1

CESAR JUNKES/OCP'

PRESERVAÇÃO: EXEMPLO DE FÉ EM CONTATO COM.A NATUREZA

Seminário deCorupá faz 75 anos pensando no íutur
Entre os projetos
estão a ampliação
do museu e um

complexo hoteleiro

Carlos Brandão

Especial para O Correio do Povo'

CORUPÁ

o Seminário Sagrado
Coração de Jesus está com
pletando hoje 75 anos de

fundação. O local é ponto
de referência turística e

religiosa, para Santa Cata

rina, com destaque para o

Vale do Itapocu. Erguido em
uma-bela f<ida' da natureza
preservada de Corupá, os

quase 20 mil metros de área

construída estão fincados em
meio a 622 mil metros
quadrados de verde distri
buído entre bosques, jardins
emáticos, pomares, áreas de
lazer, campos de futebol e
quadras de esportes.
A fundação será come

morada hoje com o tradicio
nal café vocacional, que
deverá reunir mais de 1,5 mil
pessoas. No próximo dia 17,
acontece a missa de Ação de
Graças em celebração ao

aniversário do local. Segun
do o atual diretor do Semi
nário, padre Marilton Nuss,
é uma honra estar, há sete

anos, à frente do trabalho
feito neste local. "É impor-

II

A construção começou em 1929, com o missionário alemão e exímio construtor padre Gabriel'Lux

19 a 22 de Junho
,

Joinville I Santa Catarina
�
o
E

falestranle InternacIonal

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

Palestra: Liderança Servidora -

Uma nova postura para o Llder Moderno

George Andrew Brough
Diretor de Desenvolvimento Organizacional da CAliPER
Palestra: Por dentro do lider. Existe um perfil ideal?

Nelson Sirotsky
Diretor-Presidente do Grupo RBS

Palestra: Gestão de uma Empresa Familiar

Ulisses Tapajós
Presidente da MASA da Amazõnía

Alexandre Hohagen
Presidente da GOOGLE Brasil

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

Palestra: O Sucesso tem Alma

Paillel Gestores de Sucesso Paine! Eeonomla & Negócios �.
� ",,;;;« ''''';:<.� " �� v, V1�"" ""<'" "� v""

Miguel Abuhab
Fundador da DATASUL SA

Paleslranta Inlernaciol)al

Vinod Thomas
Dlretor-Geralln(lependente de AvalJação
de Operações do BANCO MUNDIALLírio Parisotto

Presidente da VIOEOlAR

Fernando M. de Mattos
Presidente do COSTÂO DO SANTINHO Resort & Spa

Roberto Abdenur
Diplomata e Ex-Embaixador do Brasil

Entrevistador Mediador

Ernesto Heinzelmann
Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China - CEBC
e Presidente da WHIRLPOOL SA - Unidade EMBRACO

George Vidor
Editor do Jornal O GLOBO

e Comentarista do GLOBONEWS

Vagas limitadas Inscreva-se já! (47) 3454-0100 I, ;

!.
Bradesco

fi'

IA""���
BrasiiTelecom

Patrocínio Apoio

Apoio Iranspcrtadora
Oficia,

GAZETAMÊRCANTIL I .."...
LÍDRR. 1119""

Apoio Oficia! Promoção Realizacào e

Organizaç(í(l
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PRAZO: O SISTEMA PASSA A VIGORAR A PARTIR DE 10 DE JULHO

Simulador auxilia na
decisão do Supersimples
Software disponível
na Internet mostra
se a adesão ao novo

regime é vantajosa

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Um simulador que mostra
a carga tributária que o

. empresário pagará a partir do
momento que optar 'pelo
Supersimples foi lançado na

quinta-feira, em Florianó

polis. A iniciativa, fruto de

parceria entre a Facisc

(Federação das Associações
Empresariais de Santa Cata

rina), o Sebrae e o Sescon

(Sindicato das Empresas de

Serviços Contábeis) de Flo

rianópolis, Blumenau e [oin
ville auxiliana decisão de op �

tar ou não pelo novo regime.
"O simulador agiliza a

decisão e mostra se é vanta

gemaderir ªo,S...úQersini.p1es':"1'.it.'U,�5;�;.,..;rt·t.)i]f���, .t;�h ;lo.

diz-LuizCarlos Furtado'Neves;
presidente da Faéisc. "Ele será
um facilitador para microem

presários, empreendedores e

contabilistas que desejam
adequar-se à nova legislação
do Simples que passa a vigo
rar já a partir 1º de julho",
complementa o presi-dente
do Sescon Grande Florianó

polis, AugustoMarquatNeto.

A iniciativa é fruto de parcertaentre a Facisc, o Sebrae e os Sescons

Dúvidas ainda rondam reduzir tributos de até 97%

rina, a estimativa é que cerca

de 40% das empresas infer
mais passem à formalidade.

SERViÇO

LHS conhece projeto de

ampliação do teatro
BLUMENAU

o governador Luiz Henri
que esteve na tarde de

quinta-feira em audiências
no município de Blurrienau.
O governador conheceu o

.

projeto de ampliação do
Teatro Carlos Gomes. O

presidente da Associação
Empresarial de Blumenau,
Ricardo Stodieck, falou da

, proposta para uma edificação
de 24.520 metros quadrados,
com múltiplos espaços para
atividades culturais e corner

dais. ÍlO orçamento total

pode chegar a R$ 70 milhões,
se considerada a estrutura e

todos os equipamentos que
devem ser adquiridos para

equipá-la", comentou Sto

dieck, vislumbrando a

�otalidade do empreendi-

(

mento.

Luiz Henrique não falou
em valores, mas entende que
um espaço como este pode
contribuir para consolidar
Blumenau como importante
destino do turismo de even

tos. Diante da proposta, o

chefe do Executivo foi além.
Disse que estão avançadas as

negociações para que a'

primeira filial do Conser
vatório Tchaikovsky fora de
Moscoú venha para Santa
Catarina. "Quero fazer esta
oferta a Blumenau. De unir

este grande hardware que é

o projeto de ampliação do
teatro ao software, que é este

maior conservatório de piano
clássico do mundo", sugeriu.
Instrumentistas daOrquestra
de Câmara de Blumenau
saudaram o governador.

IMPOSTO
I

LHS defende

partilha da CPMF
O governador Luiz Henri

que defendeu o comparti
lhamento da CPMF entre

estados, municípios e União

e a criação da DRU para os

estados durante reunião do
Codesul na manhã desta

quinta-feira. "Este é o mo

mento para recuperarmos a

Federação esfarrapada",
declarou. Para Luiz Henri

que, os Estados deveriam
ficar com 20% da CPMF e,

municípios, 10%. O gover
nador também aproveitou o

encontro dos quatro gover
nadores da Região Sul do

país, para buscar apoio à

proposta de reforma tribu
tária. Luiz Henrique também
criticou a concentração
administrativa e financeira
nas capitais.

Pelo Estado
Os gabinetes dos deputados
petistas CláudioVignatti, Carlito
Merss, Décio Lima e da senadora
Ideli Salvatti promovem na

próxima segunda-feira (18),
em Brasília, seminário para
prefeitos, vices, vereadores e
secretários municipais de se.
"Queremos ajudar os municípios
com informações sobre o
funcionamento dos programas
do governo Lula e as formas de
acessar os recursos; justifica
Vignatti. Ele espera a presença
de mais de 120 catarinenses no

evento, que termina dia 20.

Entre tucanos
Vice-governador Leonel Pavan aproveitou o encontro do R

Codesul, esta semana na Serra gaúcha, para conversar
com a governadoraVeda Crusius sobre assuntos comuns I�

entre os dois estados - como a preservação do manancial J,
hídrico do AqüíferoGuarani e a implementação do J t
projeto turístico Caminhos da Neve, ligando as serras

.

catarinense e gaúcha,Trata-se de um trecho total de

pavimentação de 90 km entre São Joaquim e Gramado e

que poderá movimentar o turismo de inverno.

Mérito
o juiz José Isaac Pilatí foi um dos escolhidos
para receber a Comenda do Mérito Judiciá-

rrio deste ano, honraria criada pelo TJ/SC. R

Posse
Federal no Oeste o juiz do TRE/SC e da Vara de Execuções Fis- �

[eMinistro da Educação, Fernando Haddad, cais de Florianópolis, Jorge Antônio Mau-;J r'

recebeu comitiva catarinense formada por rique, foi empossado ontem no Conselho n H

lideranças da agricultura familiar, prefeitos Nacional de Justiça (CNJ) pela ministra Ellen (I,
I Q

e parlamentares que foram reafirmar a im- Gracie para o biênio 2007/2009.

� �il
Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.co� ), tl

, I.' I Q
CHICO ALVES E CARLA DARlANO/FlORlANÓPOUS I
,

_
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Novo diretor
Vereador de Cridúma Edson do Nascimen
to - conhecido como Edinho - foi empos
sado nesta sexta-feira no cargo de diretor

Regional Sul da Casan pelo presidente
Walmor De Luca. Assume com o contrato

de gestão compartilhada, recém assinado
entre companhia e o município. Entre seus

compromissos está renovar concessões em
Laguna e Sombrio.

.

Mais emprego
Em maio o nível de emprego nas grandes
e médias indústrias de Santa Catarina cres

ceu pelo quinto mês consecutivo. Segundo
pesquisa mensal da Fiesc com 357 empre
sas, houve elevação de 0,4% no número de
trabalhadores em relação ao mês anterior.
Entre os 17 segmentos pesquisados, apenas
cinco apresentaram resultado negativo.

Melhor
Os melhores desempenhos foram os das
lndústrlas de material elétrico e de comuni

cação, rnecántca e de produtos alimentares.
A geração de empregos nas indústrias de
material elétrico e de comunicação e nas

mecânicas reflete o aquecimento das ven
das. No segmento alimentar, a estatística
foi puxada por uma das principais empre
sas do setor, que ampliou o abate de frango
para atender a demanda, principalmente
do mercado externo.

Pior
o pior resultado foi verificado nas indús
trias moveleiras, que sentem a valorização
do Real. No período de janeiro a maio, o
nível de emprego industrial cresceu 3,5%.
Isso significou a criação a criação de 7,4 mil
vagas no grupo pesquisado pela Hesc-

Associação des Diários do Interior

-

5

portância da instalação da Universidade Fe
deràl da Mesorregião do Mercosul no Oeste c, o

do Estado. Foi formado grupo de trabalho)j e

entre o MEC e dez representantes do Esta- R

do. Ficou acertado que dia 15 de setembro
será entregue proposta para, no dia 30 da- I

.quele mês ser encamlnhada ao Congresso_)[
como projeto de lei.

, ,

.

. , . 'l5 e

Eleitorado novo

grande parte do empre � das empresas. Em SantaCata

sariado, que não consegue
calcular o impacto financeiro
da adesão em seu negócio.
Para quem já é optante pelo
Simples, a transição é auto

mática. "Este empresário tem
que fazer a simulação para ver A simulação é feita de forma
se a mígtaçãoautomática vai anônima. As empresas não
ser boa <;)u�lilão.: 'Pela simula- ,- precisam se ide�tificar.
ção; pode optar em'não'entrar ' .

Apenas colocam às (lados
no Supersimples e escolher reais sem utilizar a sua

- ,

outro processo que seja me- razão social e CNPJ. O
lhor para sua empresa", ex- simulador está disponível
plica Furtado Neves. nos seguintes sites:

O Sebrae estima que o, Facisc - www.facisc.org.br
Supersimples promoverá a Sescon _

formalização de cerca de um www.sesconfloripa.org.br
milhão de empreendimentos Sebrae/Se - www.sebrae-
e de 2,5 milhões de traba- S C bc. om. r
lhadores no. Brasil, além de

I

Um mês após o 'cancelamento de 43.330 g
títulos em SC, a Justiça Eleitoral contabiliza

lO a
acréscimo de 6.442 eleitores no Estado. Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que o J: S

eleitorado catarinense atual é de 4.172.242 £

pessoas. O crescimento se deve aos novos 1

alistamentos e também à regularização dos i
títulos cancelados, que ainda podem ser)J

Jfeita nos cartórios. As mulheres continuam,
maioria no cadastro eleitoral- 51,71%.

)J TI

Roteiro:, .l e

Presidente do PMDB, Eduardo Pinho Morei- o a

ra, deu início a périplo partidário no Oeste.
j

Nos próximos sete meses, entre quinta-feira,
e sábado, os peemedebistas percorrerãoto-

U

das as regiões do Estado para visitar os dire- lU U

tortos municipais. Pinho Moreira quer tirar
a temperatura de cada um para que possa _

empreender ações específicas, de olho nas

eleições 2008. Integram a comitiva o sena

dor Neuto de Conto, o suplente de senador
Casildo Maldaner, os deputados federais
Valdir Colatto e Celso Maldaner, e os esta

duais Herneus de Nadal e Renato Hinnig.
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PORTAGEM DE JORNAL ATRASA DECISÃO NO CASO DE RENAN CALHEIROS

pÓS novas denúncias �

onselho adia votação
Conselho de Ética
eixou para semana
,j

e vem a decisão

o caso de Calheiros

o Conselho de Ética do

I, nado adiou para terça-

111 �.ira, dia 19, a votação do

1] I r latódo do senador Epitácio
fi afeteira (PTB-MA) que

solve o presidente da Casa,
enan Calheiros (PMDB
L), nas denúncias de que

t ria recebido dinheiro da

preiteira Mendes Júnior
1 'ara pagar pensão à jornalista

ônica Veloso - com quem
n fi uma filha de três anos.

5 epois de insistir na votação
r, o relatório ontem, Cafeteira
)j ecidiu aceitar o adiamento
fi a sessão.

Por intermédio do líder do
I overno no Senado, Romero
11'Ipcá (PMDB-RR), Renan
')5 �ediu que o Conselho adiasse

votação. Renan também
geriu que o conselho con

lO oque o advogado da jorna
.
H sta Mônica Veloso, Pedro

almon Filho, além do lobista
láudio Gontijo, da emprei
eira Mendes Júnior, para

II rest�rem depoimento na

)1 �róxima segunda-feira.
"O senador Renan enten

j e que circunstância política
o o processomudou.A ele não
'J teressa que paire nenhuma

úvida sobre ele", justificou

ELZA FIÚZNABR

Conselho de Ética, durante reunião sobre o processo de Renan Calheiros

Apesar do pedido de
Renan, inicialmente o relator
afirmou que não aceitaria o

. adiamento da votação de seu

r�latório. "Vou ficar desmora
lizado. Não encontrei nada
contra o senador Renan", afir
mou. Mas minutos depois
voltou atrás e disse estar de
acordo com a votação na

terça-feira.
Cafeteira disse ter rece

bido um telefonema de sua

esposa para acatar a proposta
alternativa. "Atendendo a um

pedido daminhamulher e do
senador Renan, eu aceito

prorrogar", disse o relator.

Segundo Cafeteira, foi o
próprio Renan que ligou para
sua mulher pedindo que

- intercedesse junto ao marido

para adiar a votação.
Senadores do governo e

da oposição se mostraram.
favoráveis ao adiamento da

votação para que, até lá,
sej am periciados

-

os novas

documentos encaminhados
ao conselho por Renan.

Os documentos são uma

resposta do senador à reporta
gem divulgada quinta-feira,
14, pela TV Globo, que apon
ta supostas notas frias que
Renán teria utilizado para

comprovar reridimentds coni
a venda de gado. A repor

tagem informa que foram
encontradas supostas irregu
laridades nos documentos

apresentados pelo presidente
do Senado na defesa feita ao

Conselho de Ética. Os docu
mentos apresentados por
Renan justificariam ao conse

lho que seus rendimentos
seriam compatíveis com a

pensão que pagou - em dinhei
ro vivo, segundo ele - para
Mônica Veloso. (Folha de
S.Paulo)

razo para sacar

bono termina dia 29

Termina no próximo dia 29 .

j e junho o prazo para os

rabalhadores sacarem o
'�b I'
n

.

I ono sa anal do PIS/Pasep
ii, ro valor de um salário mí-
1 eirno, referente ao ano-base
O �005 Se d M" rÓ»

I
. gun o o imsteno- I ti(j 1° Trabalho mais de 1 1

I �ilhãO de trabalhadores coin

1.1. !lteito
ao benefício ainda não

)b aC.ou o valor. Desde julho de
� 006 , quando começou o
�. alend ,o. dano e pagarnento..

�. �rc.a de 10,6 milhões de
I anos foram pagos em todo
, País. Tem direito ao be-

nefício o -trabalhador ou

servidor que recebeu, em

média, até dois salários mí

nimos mensais em 2005, que
tenha trabalhado pelomenos
30 dias naquele ano e estava

cadastrado no PIS/Pasep
desde 2001. O abono do PIS
é pago nas agências da Caixa
Econômica Federal e o do

Pasep, no Banco do Brasil.
Para fazer o saque, é preciso
apresentar a carteira de iden
tidade e o número de

inscrição no PIS/Pasep. Pelo
telefone 0800-574-2222 é

possível esclarecer dúvidas.

INVESTIGAÇÃO

Xeque-Mate: PF
indicia 101 pessoas

O Ministério Público
Federal, em Mato Grosso do
Sul, recebeu nesta quinta
feira, 14, o inquérito da Polícia
Federal sobre ªOperação Xe
que-Mate, que investiga a

exploração de' caça-níqueis.
Ao todo, 101 pessoas fo'r�m
indiciadas. Na próxima segun
da, 18, o MPF deve oferecer
denúncia contra os acusados.

Os três procuradores que
analisam o inquérito não

pretendem pedirmais prisões.
Dos 80 presos pela PF na

operação, 58 já foram soltos,
22 permanecem na prisão e

quatro estão foragidos.

O CORREIO DO POVO

• PELO
_.--

MUNDO
...,

Ataque
Pelo menos quatro pessoas
morreram e mais de dez
ficaram feridas na explosão
de uma bombana quinta
feira em um cinema na

cidade de Baidoa, sede do
Governo da Somália. A
explosão ocorreu ao

término da projeção de um
- filme indiano.

Condenados
Sete britânicos foram
condenados ontem por um
tribunal londrino a um total
de 136 anos de prisão por
envolvimento em um plano
para explodir várias
instituições financeiras dos
Estados Unidos e cometer
uma série de ataques na

Grã-Bretanha.

Conferência
A Rússia e os países da
Otan não chegaram a um

consenso na conferência
sobre o tratado de Forças
Convencionais na Europa,
que terminou ontem em

Viena sem um documento
final. As duas partes

.

mantêm posturas adversas
sobre a presença de tropas
russas em território das ex

repúblicas soviéticas.

It
__� ���� �__3, � __

o grupo extrernista islâmico Hamas anunciou ontem que
planeja tomar o controle da passagem de Rafah, que liga Gaza
ao Egito, após assumir o controle total em Gaza.

A passagem foi fechada desde o início da onda de violência
entre o Hamas e seu rival Fatah, que já matou mais de cem em

uma semana. Em cumprimento a um acordo entre os governos
palestino e israelense, a passagem é monitorada por
observadores europeus.

Forças de segurança egípcias e israelenses se preparam
para a possibilidade de uma tentativa de saída em massa de
palestinos de Gaza, de acordo com a rádio de Israel.

Também ontem, líderes do Fatah foram detidos pelo Hamas
na faixa de Gaza, mas foram libertados pouco depois sem nada

,

sofrerem, de acordo com um porta-voz do Hamas.
O Hamas declarou vitória na faixa de Gaza nesta quinta

feira, 14, depois de tomar o principal complexo de segurança do
Fatah na Cidade de Gaza. Bandeiras verdes do Hamas foram
hasteadas no telhado do centro de segurança, em um ato que
simboliza a vitória do grupo.

'

FEIJOADA DA TURMA DA 73FASE DE
. COMÉRCIO EXTERIOR DA UNERJ

Data: 07/07/07
Local: Salão da Igreja Rainha da Paz
no Bairro Vila Nova
Valor: R$10,00
Serviremos das l1h30 às 14hOO

Feijoeiro: Sérgio Lazzaris

BRheles disponfveis com: tunna da P fase de Comprcio Exterior da UNERJ,
MEXI'IEl3275-1902, CIVEt RNANCIAMENTOS 3275-3300 EJORNAlO CORREIO 110 POVO 3371-1919

comissaodeformandos@yahoo.com.br

Após tomar
Gaza, Hamas
quer passagem
para o Egito

Forças egípcias
já se preparam
para defesa

ACIDENTE ENTRE TRENS
Um acidente ferroviário ocorrido ontem na estação de trem Tali,
no nordeste de Taiwan, deixou cinco passaqeiros mortos, 16
feridos e dez em estado grave. O acidente ocorreu quando duas
locomotivas se chocaram com vagões de um trem que saía da
estação.

BRASILEIRO DESAPARECIDO
O corpo do engenheiro brasileiro João José de Vasconcellos Jr.,
que estava desaparecido no Iraque há mais de dbis anos, foi
enterrado ontem em Juiz de Fora (MG). Na quinta-feira, o
Itamaraty informou que os restos mortais do brasileiro torarn
localizados no Iraque.

MANIFESTAÇÃO EM JERUSALÉM
Centenas de jovens religiosos se manifestaram violentamente
nesta quinta:feira, err Jerusalém, connaa Parada Gay
programada para 21 de junhO na cidade santa. Os manifestantes,
que consideram o desfile do Orgulho Gay como uma

"abominação", bloquearam ruas, queimaram pneus e latões de
lixo, e jogaram pedras na polícia.

Rússia libera arquivos de guerra
Quase 70 anos após a invasão da União Soviética,pela Alemanha
nazista, em 22 de junho de 1941, a Rússia liberou os arquivos
do Exército Vermelho e de sua Marinha que datam da II Guerra
Mundial.
Os documentos esclarecerão diversas teorias sobre o conflito e

ajudarão a obter uma cifra mais precisa sobre o número de
vítimas.
"Os documentos liberados - quatro milhões no total - procedem
do serviço central de arquivos do ministério da Defesa, da
Marinha, do 'Serviço de Saúde e do Museu Médico do Ministério
da Defesa", informou o coronel Serguei lIienkov.
O coroneillienko disse que os arquivos podem esclarecer teorias.
como a de que foi a União Soviética que atacou a Alemanha
nazista ou quantos soldados soviéticos morreram durante ri
conflito.'

.
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POjO, ..
. Participe do sorteio NICOlODEltl1

.

.

Os participantes "Página da criança" terão a oportunidade�;
ganhar uma linda roupinha NICOlODElll! O sorteio é realizado tO�ijfinal de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunida�el

Extra

PÁGINA DA (RIANÇA

Par Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

O fofinho Vinícius Gabriel Gonçalves
completa hoje para alegria dos pais Jair e

. Cilene seu 10 aninho. Muitas felicidades

No dia 12 o gatinho Matheos Gabriel
Konell completou 2 meses. Quem deseja
muitos aninhas de vida é os pais Jean e

Elaine, os dindos Mayra e Digo e os avós

A gatinha Rhayssa Gonçalves
A mamãe Léo o papai Paulo e o completou 8 aninhas dia 15.Parabéns

maninho Thomas esperarn� dos �� Valdeci� e Rosane e dos

a chegada das manjg!1'�������,�_ �Tll1'âÕS1ioãn Rafael

Laísa para camp â'F a linda família

Em pose com grande estilo na coluna
Kauan Vinicius Valente. É neste domingo

que ele completa 6 anos. Os pais
Silvane e Natan mandam os parabéns

A gatinha Eshter J. Gonçalves aniversariou
no último dia 14. Os tios Jair e Cilene e os

familiares deixam registrado a homenagem

O garotão Bruno Ricardo Marquardt
completa 11 anos no próximo dia"

. ...w.___

Os pais Arno e Eliane e osí aos

Carlos e Daiana fazem a enagem

Vanessa Eduarda Horst Soares na foto com a

A família Viero parabeniza o pequef],� rinha 'Vida', completa 6 aninhas no próximo dia

Julian pelo seu 10 aninho quer 22. Um ijinho dos pais Lili e Dudu e do mano Vinícius

completará no próximo dia ,a,

A gatinha Denise Elaine Lange completa 4 aninhas no

próximo 20: Os pais Aldemir e Elia, os manos Dirceu e

Diogo e a cunhada Micheli mandam os parabéns

A princesinha Sabrina Trapp Guesser

completa hoje com muita alegria 4 aninhas.
A bisavó Emma e toda família desejam

�_ita..:s fel�
mI'

Ip
Para participar da Página'

Infanil, envie's�a foto em ,pUa
resolução para o é-mail':

recepcao@ocorreiodopovo.com.br
As toros deverão ser enviadas até às 121) de quarta-feira

Colorir

" Piada
O Bom aluno

Anúncio de "precisa-se"
colocado em jornal por um
menino de dez anos:

"Desejo entrar em contato com

homens que tenham terminado
o curso primário
em 1960 e que tenham
conhecido meu pai naquela

.

época. Objetivo: verificar se
êle era tão bom aluno como
diz."
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•

ssassma O
Longa-metragem "Um
crime de mestre" traz

Anthony Hopkins no posta
de um assassino bom de

(papo
\i ....

<,
'.

ir'

para quem quer
¥

, aproveitar o final

� de semana indo
�, £
" ao cinema, mas pretere
assistir a um filme de ação
a dica é "Um crime de
mestre". O longa, que tem

Anthony Hopkins 'e Ryan
Gosling no elenco, estreou
ontem na sala 2 do

Shopping Center
Breithaupt e é a alternativa

àqueles aficionados por
uma história de assassinato,
tribunal e uma pitada de

suspense.
Na trama, Ryan Gosling

é o jovem promotor
público Willy Beachum.
Ele está no melhor
momento da vida
profissionàl e jamais perdeu

sequer um caso na qual foi
envolvido. Preste a assumir

cargo na famosa agência
Wooton Sims, tem um

último desafio pela frente:
condenar Ted Crawford
(Anthony Hopkins).

Após descobrir que a

esposa o trai, Teci a mata
com um tiro na cabeça. O
.assassinato tem tudo para
se enquadrar na lista de
casos simples, por ser
prerneditado e contar com

confissão clara do acusado.
Mas, ele cria um

verdadeiro labirinto em

torno do caso e consegue a

absolvição. Desejando vê

lo preso, Willy passa a

persegui-lo e coloca a

própria carreira em risco.

SERViÇO
'

GÊNERO
AÇão

CENSURA
14 anos

� DURAÇÃO
n 120 minutos

HORÁRIOS
Sábado, domingo e q�ªrta
feira: 19h30 e 21 h45
Sexta, segunda, terça e

quinta-feira: 16h30, 19h1'O e

21h30

INveSTIMENTO
NO GARANTIDO!
Im entregou mais três lmportantes

Ge�trO'de Educação Infantil

aí'!âíP!g�aJ seis novas salas

gequêch, no bairro Corticeira

entro �e Educação Infantil (CEI)
seus Filhotes" de Guamiranga.
Wi
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Shrek Terceiro
(14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21 h20 - Sex/Sab/Dom/Qua)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Seg/Ter/Qui)
Cine Shopping 2
Um Crime de Mestre
(16h30, 19h1 0, 21 h30-
Sex/Seg/Ter/Qui)
(19h30, 21 h45 - Sab/Dom/Qua)
Shrek Terceiro
(14h, 15h50, 17h40-
Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
Piratas do Caribe 3: No Fim do
Mundo
(14h20, 17h40, 21 h -

SeX/Sab/Dom/Qua)
(17h40, 21 h - Seg/Ter/Qui)

Joinville

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h30, 18h, 21h10-
Sex/Seg/Qui)

.

(18h, 21h10-
Sab/Dom/Ter/Qua)
Shrek Terceiro (Dub)
(i4h10, 16h
Sab/Dom/Ter/Qua)
Cine Cidade 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 2
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg) '.
(14h40 18h 21 h1 0-= Tcdos os' '"'

. I
, ,

dias)
Cine Mueller 3 •

O Amor Pode Dar Certo
(20h, 22h10 - Todos os dias)
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(13h40, 16h50 - Todos os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30, 20h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg)
(14h10, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 4
Premonições
(14h20, 21h40 - Todos os dias)
Totalmente Apaixonados
(16h40, 19h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Homem Aranha 3 (Dub)
(14h40, 17h40 - Todos os dias)
Homem Aranha 3 (Leg)
(21 h15 -Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(14h, 17h20, 20h45 - Todos os

dias)

� SERViÇOS
,

Palestra
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
"A construção de uma marca"
18 de junho, às 19 horas

Treinamento
JARAGUÁ DO SUL
Sede da Liga'Jaraguaense de
Futebol (Rodoviária)
Capacitação de novo voluntários

para o CW

Hoje, a partir das 14 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU· NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Prefeituras recebem o Fundo de Emergência· do Governo

Federal
O Correio do Povo, edição semanal de 13 a 19 de junho de 1987,
noticiava que o Ministro do Planejamento comunicava às prefeituras da

microrregião que havia sido liberado a primeira parcela do fundo de

emergência criado pelo presidente José Sarney, depositada no Banco do

Brasil. A liberação da outra parcela seria na primeira quinzena de julho e

somadas, correspondiam a uma cota mensal do Fundo de Participação
dos Municípios.
A informação foi liberada pelo presidente da Amvali, Durval Vasel, que
dizia também que o complexo garagem, oficina e fábrica de tubos da

Prefeitura de Jaraguá do Sul, na Barra do Rio Cerro, deveria ser

inaugurado em julho, durante a Semana de Jaraguá.

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

• ANIVERSÁRIOS .;
.

16/06 J!
I

Adão Kiatkoski s I
't' I

Adilcio Becker I
Adilson Becker I
Addeli Scoz I

��:��d��!�lIa IIna Roseli Mo
Rossweiller :
'ia Fossile I

Aleixo Lu
Bruch
Mércio Kusz

Crista Uller
Dieter Truppel
Edson Schmitz
Elisabeth Kubni
Emelly Per�ira
EnD Flhor
Germano H. Mathias
Gi da Cunha
t enzes�li\!0I ennerF;;'"'
João Vitor Minei
Jocimar Mendes Ribeiro
Jonathan Maffei

olin
. iche·

Laercio Hoeqen
Livino Zambom
Luciane Lewerenz
Maiko M. Rossweire(
Marise Lewerenz
Marlfse Klosowski
Nelzita K. Schmauch
Renan W. We
Scheila Bals
Thea A. Vi
Vitória Ga

• O DIA DE HOJE

Trabalhando como missionário em Kongo, na África, o Padre Osnildo
Carlos Klann clicou o momento de descontração das crianças africanas,
Sobre a experiência: "A única coisa que me entristece é ver o sofrimento

desse povo e a gente não poder fazer grandes coisas por ele".

.. UTILIDADE PÚBLICA

O CORREIO DO POVO)
1

-Lançemente
No dia 21 de junho no

restaurante "Lá em Casa",
no Portal de Jaraguá, às
20 horas, será o

lançamento do 50 CO do

Grupo Portal Gaúcho.

�Curso
A Acijs promove dias 25,
27 e 29 de junho o curso

"Formação de auditores

internos da Qualidade",
no Centro Empresarial.
Informações no fone

3275-7059.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo nublado em Santa Catarina

Mais nebulosidade no início do dia, .

melhorando no final do dia do Oeste ao

Planalto Sul. Nas demais regiões, presença
de sol entre algumas nuvens. Temperaturas
haixas ao amanhecer e amenas durante o

dia, a massa de ar frio será de fraca
intensidade.

�JARAGUÁ
-DO SUL

MíN: 13" .fMÁx: 23°

6
LORIANÓPÓLlS
MiN: 16°; MM 24'

� Jaraguá dó Sul e Região

Sol com nuvens Sol com pancadas
de chuva

� Fases da lua

SEGUNDA � TERÇA �
MiN: we� MiN: we �
MÁX: 27° C MÁX: 27° e
Nublado Sol com nuvens

�LAGES
MiN: Wí MÁX i go

� LegendasMINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

� l'>'-'\�)

'Ô' c=�) Ç[) O O .,.
Erisolarado ParcialnHntc Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado
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.NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Loreta explica a Max que foi Eva

Quem seduziu Conrado, mas ele

não acredita. Nina humilha Eva.

Max quer saber por que Pérola

mentiu para ele. Joaquim descobre

Que Jairtem fama de bandido. Nina

dá de cara com Conrado e o trata

friamente. Joaquim vai à casa de

Jair. Jair revela que Carol é sua filha

e Que Regina também tinha outros

homens. Joaquim fica desolado.
Eva quer fugir de Serranias com

Conrado. Peter vai embora. Nina

ignora Pérola e. jura nunca mais

confiar nela. Elisa se declara para
Lucas. Max queima fotos de Eva.

Zilda sugere que Conrado crie seu

filho com Eva na lrlanda. Loreta

ouvetudo e encara Conrado.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Em função do término da novela, a
emissora preferiu não divulgar o

resumo dos últimos capítulos.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Olavo pede o apoio de Xavier, que
permanece no conselho da

empresa. Xavier promete articular
com Lutero. Fred pede a mão de
Camila, que aceita. Todos brindam.
Tais sente raiva ao ver Paula e

Daniel se beijando. Yvone confirma
para Daniel que Fred comprou os

jmcos com Taís. Fred conta a

Yvone que pagou dois mil e

duzentos reais pela jóia. Taís diz a

Marion que quer Daniel e que vai

conquistá-lo. Antenor lê a carta de
Belisário e jura que o pai jamais
será seu herdeiro. Daniel propõe o

desligamento de Olavo. Lutero e

Xavier o defendem. Olavo
permanece após a votação. Daniel
otira da Diretoria Financeira e avisa
que, ao primeiro deslize, ele estará
fora. Antenor se encontra
casualmente com Lúcia e Mateus.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Stela dá um grito com Kayla que sai'
de fininho. Freddy diz que fará
exame de DNA nos seus dois filhos
e que, vai querer a custódia caso

sejam mesmo o pai deles. Stella
esbofeteia Freddy vaticinando que
seus filhos jamais se misturarão
com as vadias dele. Isabela
defende o pai, dizendo que a culpa
de tudo que aconteceu foi de Drica.
Stella avisa a filha que se ela ficar a
favor do pai, que pode fazer as
malas para viver com ele e com a

secretária do estaleiro na

vizinhança. Eliana liga para William
que sai para encontrá-Ia. Sem a

barba e o bigode, Tom vai pedir
açúcar a Baba Edith para fazer um
bolo.

� RECORD - 20h o

Vidas Opostas
Amélia estranha o interesse de
Daniela pelo menino e se sente
culpada por não tê-lo ajudado,
temendo que os bandidos façam
mal à criança. Ao saber do menino
em poder dos bandidos, Carmem
suspeita de seqüestro. Felipe
confirma ser o menino da prala e

Implora para que Daniela não o

machuque, não se vingue. nele.
Daniela pede que Felipe confie nela,
pais foi ele quem salvou sua pele na
praia, que ela está arriscando a vida
ali na boca de fumo e que os

traficantes estão muito des
Confiados dele. Apavorado, Felipe
pergunta a Daniela o que os

trafic�tes farão com ele. Vanda
assegura a Sovaco que não o
deixará por ele estar devendo à
Policia, mas quer saber os motivos.

Extra FIM-DE-SEMANA, 16/17 de junho de 2007 178
extra@ocorreiodopovo.com.br

��NAMORANDO ��TRABALHb ��VERSÃO
Belo e Gracyane Barbosa No São Paulo Fashion Week, O cantar Latino contou ao site
finalmente se assumiram. íris contou a site Babado EGO a sua versão sobre o

A dançarina do Tchakabum novidades da sua vida episódio em que foi acusado
foi apontada como motivo artística. A moça revelou que de agredir um fotógrafo numa

da separação entre o está disposta a conseguir um pizzaria, no Rio. "Saí para
cantor e a modelo Viviane trabalho na TV e para isso jantar. Apareceu uma fã
Araújo. O casal foi flagrado está se dedicando aos gostosa. Ela veio falar comigo
no Dia dos Namorados em estudos de interpretação: e pediu uma foto ao meu lado.

almoço no restaurante do "Quero melhorar para poder Vou falar o quê? Não?! (risos)
Copacana Palace. A fazer o teste e me sair bem. Fui carinhoso, fiz a foto, tanto
assessoria de Belo ficou Sei que preciso estudar que 20 minutos depois ela foi
preocupada e soltou uma muito, tudo depende de embora". Sobre o fotógrafo: I

nota dizendo que o mim". Mas a ex-BBB não �'É óbvio que houve uma II
relacionamento é recente e sonha pequeno: "Quero se discussão entre mim elo cara,
tem cerca de duas apresentadora, ou átriz. mas não sei nem bater, nem
semanas. Sempre sonhei com isso". brigar. Sou antiviolência".

• 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

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Colchão Resistente

Um homem muito magro entra numa loja de colchões e pede ao

atendente:
- Bom dia, me veja um colchão bem resistente, com alta densidade.
- Mas para quê? O senhor não é nada gordo!
- É que eu tenho o sono muito pesado.

Mentirosos

Um avião cheio de políticos caiu no campo. Três caipiras que viram
o acidente foram até lá e enterraram todos. Logo apareceu, um
helicóptero, de onde desceu um·bombeiro, que perguntou:
- Vocês viram os políticos que estavam nesse avião?

.
- A gente enterrou "eles", senhor.
- Mas vocês verificaram se algum estava vivo?
- Ah, moço, quando a gente perguntou, eles até levantaram a mão.
Mas o senhor sabe como político é tudo mentiroso...
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Áries 20/3 a 20/4
Seu espírito pede elevação. Você não anda

carregando coisas demais? Divida suas

tarefas de produção com o pessoal, dê um

voto de confiança a eles. Descentralize, não
se perca em ações que só fazem rodar e

rodar e nunca chegar ao centro. O que>
adianta construir um reino se não consegue
u.sufruí-Io?

Câncer 21/6 a 21/7
Movimentos de mudança. Camada por camada,
pele por pele, a evolução é uma conquista.
Passagens estreitas e desafios levam a

espaços mais amplos, possíbílloades e

descobertas. Antigas experiências podem
estar precisando passar por depuração e

filtragem. Abra-se para deixar ir, para deixar
çhegar.

Libra 23/9 a 22/10
Essa brincadeirinha interessante que está nas

suas idéias não ficaria mais divertida se

tivesse companhia? A agenda está em cima
da mesa, aberta na letra tal, mas talvez nem

precise lê-Ia, os números estão piscando
dentro da sua cabeça. É só fazer os dedinhos
repeti-los no teclado': .. A resposta pode ser

sim.

Touro 21/4 a 20/5
Seus belos trabalhos e criações precisam ser

vistos, sentidos e saboreados! Ainda não
está tudo pronto?! Ok, você é muito
cuidadoso e sabe o que tem que fazer, trate
de todos os detalhes, com a dedicação e

carinho que lhe são peculiares. Só não

exagere nos zeles, não deixe a massa passar
do ponto.

Leão 22/7 a 22/8
É óbvio que você adora carinho e atenções,
mas-não reclame se é você mesmo que não
deixa as pessoas chegarem perto. Esse
jeito de quem pode tudo e não precisa de
ninguém dá impressão de que elas não têm
nada a lhe oferecer. Deixe o gatinho
dengoso aparecer, você não se arrependerá.
Prr, prr... ,

Escorpião 23/10 a 21/11
Recicle seus recursos. O que fica parado
por muito tempo pode enferrujar, secar,
desandar. Claro, você tem o dom de fazer
tudo renascer das cinzas, alquimista
escorpiano, mas há coisas que têm prazos
de validade, não só as mais concretas e

objetivas ... Fazer que não vê? Você sabe
que não tem como.

Aquário 21/1 a 18/2
O que você gosta em você? Tem cuidado
disso direitinho, bem regado, ou seu

aouárlo só anda se derramando por
'

desimportâncias? Muitos são os

chamados do mundo: veja aí o que acende
a sua chama e lhe fat sentir bem vivo.
Com a auto-estima em dia e sem se dever
nada, você, cheio de amor pra dar!

Gêmeos 21/5 a 20/6
O que falta para dar seu grande salto?
Talvez, se você compartilhasse mais seus

projetos, se particlpasse de algo que
transcenda sua individualidade,
contribuindo com seus tantos
conhecimentos e potenciais ... Signos de Ar,
como Gêmeos, têm forte ligação e função
no coletivo: já encontrou as suas?

Virgem 23/8 a 22/9
Olhe com mais amor para si mesmo e para
as descobertas que anda fazendo em seus

subterrâneos. Suas análises meticulosas são
excelentes, milimetricamente precisas:
devem servir para seu crescimento e não
para cortar seu coração em pedacinhos. Do
microcosmo para o macrocosmo, curta sua

mudança.
.

Sagitário 22/11 a 21/12
Ver ao longe é fácil para um sagitariano:
seu olhar repousa na amplidão. Aproveite
que sua receptividade e empatia estão
sendo estimuladas e atente ao que está
perto, ao redor, aos mundos infinitos nas

pessoas que conhece e convive. A
presença total, sem a distração do mental,
é a grande meditação.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Vai esperar até quando para comunicar
seus sentimentos àquele ser tão
interessante que habita seus sonhos
durante a noite e passeia por seus
neurônios durante o dia? A vida é breve,
não perca nenhum dos momentos felizes
que pode viver. Se as palavras fogem da
boca, substitua-as por beijas.

Peixes 19/2 a 19/3 "

Em meio a tanto mar deve haver alguém
que merece sua atenção especial, seu
tudo de bom e de melhor. 'Passe na

peneira" leia os sinais na areia, não
entregue seus tesouros a qualquer tubarão.
A existência não está lhe apresentando
pescaria à altura? Continue na linha, a

corrente está mudando.
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PERSEGUiÇÃO
Cacá Pavanello, vereador
licenciado e presidente da

Fesporte, está sendo vítima de

pessoas ingratas que ficam

plantando notinhas em jornal
de circulação estadual,
culpando e acusando-o. Agora
tudo é culpa dele. A Arena

Jaraguá superlotou num jogo
do time da Malwee, é culpa do
Cacá. Deu dor de barriga no

Falcão, culpa de quem? Do
Cacá! É, tem sido mais ou

menos assim. O fato é que a

fonte de constantes notinhas
veiculadas nas colunas de

jornalistas em Florianópolis
pode estar em [oinville, e é

gente que já foi ajudada
inúmeras vezes por intermédio
de Pavanello. A ingratidão é

coisa triste.

FEIJOADA DO MOA
E para engrossar ainda mais o

caldo da Feijoada do Moa, a

Casa da Piscina estará na 6a

edição do evento com muita

pompa e circunstância. O que?
Aguardem!

ORELHA DE COBRA
Hoje, a partir das 11 horas da
manhã, o Meu Boteco será

palco de música brasileira de

qualidade. O grupo de
chorinho Orelha.de Cobra,
que está fazendo uma turnê em

Santa Catarina, dá um rasante

no bar para fazer aquele show
aos seus comensais. Boa

pedida.

MONTIJO
É uma pena, mas acontece.

Olha só: às vezes, quando a

gente precisa comprar um

produto de qualidade, ainda
temos que recorrer a cidades
vizinhas. O exemplo disso é o

azeite de oliva português
Montijo - não consegui
encontrá-lo em Jaraguá, tive

que comprá-lo num

supermercado em Joinville.
Fazer o que?!

PORTAL GAÚCHO
No próximo dia 21 de junho, às
20 horas, durante um coquetel
no Restaurante Lá em Casa

(Portal de Jaraguá), o Grupo
Portal Gaúcho lançará pela
gravadora ACIT o seu 50 CD.

KARATÊ
Com o apoio total da loja
Falcão 12, o jaraguaense
Ricardo Pereira embarca
amanhã rumo à Espanha. Ele
irá à terra das touradas
representar o Brasil no

Campeonato Mundial de
Karatê. Boa sorte!!

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagançalves@netuno.co!1l,br)

A fisioterapeuta e esteticista June Casagrande, ultimando os detalhes para um giro de 20
dias em Portugal.

O grupo de pagode Entre Elas, que embalou a Feijoada do Cacau este ano, agita a 6a Feijoada do
Moa em agosto.

�NTAN
\ ,

Vi SUSHI LOUNGE
/\

Quem está desfilando mais feliz que ganso novo na lagoa é o

bem lançado Roberto de Araújo, daRevista Nossa. O motivo
de toda a felicidade é o reluzen,te anel que ele carrega na mão
direita, fruto de um namoro de seis meses com a bela Juliane
Planinscheck.
**

Hoje à noite, acontece a 8a Noite das Sopas Húngaras no
Pavilhão da Schützenfest.
**

A peça "Fala Baixo Senão eu Grito",_com os atores Eriberto
Leão e Ana Beatriz Nogueira, está em cartaz hoje no Grande
Teatro da Scar.
**

A ComBat promove neste sábado a primeira Festa à Fantasia. E
o que é melhor: as duas melhores fantasias ganharão uma

viagem para BuenosAires. Coisa boa!
**

As amigas Gislaine, Naira, Vivian e Joice serão anfitriãs hoje da
super feijoada só para especiais da turma do Todiboa. O motivo
do encontro é a preparação para a Sa Stammtisch.
**

Para os "pés de valsa" de plantão: hoje é noite de bailão com a

BandaMontreal na Sociedade Bracinho, em Schroeder.
**

O comunicador Albino Flores, da rádio Studio FM, recebe
hoje, a partir das 16 horas, em sua paradisíaca chácara, no

Molha, os amigos da imprensa para a primeira feijoada do
quarto poder em Jaraguá.
**

No Seminário de Corupá, hoje a partir das 15 horas, aconteceo
3° Café Vocacional.
**

Estou recebendo e-mails perguntando qual é a data em que a

banda Papas da Língua retoma para show em [aragua.'
Queridos leitores, tentei descobrir mas fracassei - acho que é

balão de ensaio!

SESSÃO PIPOCA
A DICA DE HOJE É:

O DOMíNIO DO MAL

com Sam Worthigton,
Lachy Hulme e Steve Bastoni

32752058/99320502

TRISTEZA
Comenta-se que o secretário de obras João Alberto Marcatto, o

Beto, está muito triste e quase chegou a chorar quando soube que
uma das amadas patrolinhas pegou fogo na última quarta-feira,
Conhecido pela devoção às máquinas, aos gráficos e planilhas de

controle de custos, o metódico Marcatto está inconsolável e acha
antes mesmo de uma análise profunda - que a origem do in�êndio
pode ter sido o excesso de vazão do ar de admissão soprado pelo
turbo alimentador, cujo compressor dilatou o diâmetro, elevando
a nível insustentável na câmara de combustão o nível de potênciae
torque máximos, estourando os amortecedores de pressão da

bomba, alterando o ponto de injeção e de cavitação das linhas de

alimentação. Como se vê, é coisa de engenheiro mesmo, misto de

professor Pardal.

, 'fRASE DO DIA mC/% DE SÁB/�DO
"As pessoas são solitárias

porque constroem muros ao

invés de pontes"
Autor desconhecido.

Assistir ao Programa
Moa Goncalves, às I8h
30min na 'Rede TV Sul.

(47) 3371 7551
�

www.tropicalmaquinas.co!t1.br
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