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DEBATE

a Fórum Cultural

será realizado no

próximo sábado
No próximo sábado,

acontece a sétima edição do
Fórum Cultural, que será

realizada no Museu Emílio
da Silva, a partir das 14
horas. O tema central

permeia _0 desenvolvimento
do setor e a participação
popular.•5
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Parle da lisla dos contribuintes do "mensalinho" cobrado pelo governo, que foi substituída mais tarde por carnês individuais.

CLASSIFICADA

Jaraguaense se

prepara para
o Pan de xadrez

A enxadrista Jacqueline
Pamplona Corrêa procura
apoio para disputar a
competição, que acontecerá

de 1º a 7 de julho em

Mcdelin, na Colômbia. Ela
conquistou a vaga ao ficar
em terceiro lugarno
Campeonato Brasileiro e

integrará a equipe que

disputará os Jasc.• 5
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PREVENÇÃO �
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Semana tenta
conscientizar
sobre drogas

Ex-dependente fala sobre
as dificuldades enfrentadas
no período em que usou

drogas. Semana Nacional
Antidrogas busca
conscientizar população
sobre o tráfico e os danos
causados pelo entorpecente.
.4

Dia de sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As nuvens

aumentam no decorrer da
tarde.• 86

'
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• EDITORIAL

,.."

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Oposição salutar
Já dissemos aqui neste

espaço o quão é salutar ao

regime democrático a exis-'

tência de Oposição. Está aí o

processo Renan Calheiros no

Senado que não nos deixa
sem razão: se. não é a Opo
sição, à esta altura o

escândalo já estaria arqui
vado. Não se nega, porém, a

eficácia do Governo Lula
neste momento, em vários

setores da atividade. Só que
isso precisa de ,vigilância
permanente. Não é tudo que
Lula faz que é bom, como
querem alguns petis tas
fanáticos.

PÇ>r isso, é importante que
ao contabilizar um total de
131 comissões provisórias em

Santa Catarina, o presidente
do Democratas, senador'
Raimundo Colombo, tenha
considerado "bastante satisfa
tório" o andamento do

processo de atualização da

Vigilância permanente:
não é tudo que Lula faz

que é bom, como
querem alguns petistas
fanáticos"

direção partidária, conforme
requer a substituição da
antiga sigla (PFL) pela nova.

Colombo destacou, du
rante a reunião da Executiva
realizada nesta segunda
feira, em Florianópolis, a

repercussão que a organi
zação do Democratas encon

tra no Interior do Estado. Ele
esteve sexta-feira e sábado
em reuniões da liderança
regional do partido em'

Chapecó - cada uma para
mais de 300 pessoas cada - e

retornou bem impressionado.
"É um trabalho estafante,
sem dúvida, mas vale a pena.
Neste final de semana,

tivemos mais uma confirma

ção de que o quadro é favo

rável, corroborada por

pesquisas que mostram que.
onde há opinião, como na

regrao Oeste, há uma

rejeição forte ao Governo
Federal. As pessoas enten

dem que o governo, favore-
. cido pelo cenário mundial,
vai bem na economia e mal
em Segurança, Saúde e

Educação. Por isso, são

receptivas a uma nova mu

dança, estão abertas para o

nóvo", disse o senador.
O presidente do DEM/SC

lembrou que o encontro

estadual dos pretendentes à

disputa para Prefeitos em

2008, em Lages dia 29, irá
transformar postulantes em

pré-candidatos.

• ENTRE ASPAS

"
;tula tem 15 irmãos e algo como cem parentes. Desde qúe Tomé de Souza chegou a

Salvador, nenhuma família de governante teve tão poucas relações com o Estado como
a dos Silva. Mais: nenhuma veio de origem tão modesta e continuou a viver em padrões
tão modestos" .

Elio Gaspar.i, jornalista, sobre o que ele considera linchamento público a Vavá, o irmão do presidente Lula.

• PONTO DE VISTA
.Janaína Elias Chiaradia
Advogada integrante do
Escritório Cassuli Advogados

,Instituição financeira terá de Associados. (Fonte: STJ),
.

indenizar consumidora por
constrangimento no uso do cartão de crédito

Segundo entendimento

expressado pelo Superior
.

Tribunal deJustiça (ST]), durante
julgamento junto a Quarta
Turma, determinada Instituição
Bancária terá de indenizar em R$
5 mil a portadora de cartão de
'crédito internacional, em razão

de constrangimentos gerados
pela demora ou negativa de

autorização especial para uso do
cartão durante viagem aos

Estados Unidos.
Na ação de indenização por

danos morais contra a Instituição
Bancária, a cidadã ofendida

alegou que, todas as vezes que ela
e a família tentaram fazer

pagamento de compras com o

cartão, sofreram aborrecimentos.

Sempre lhe era solicitada uma

"autorização especial", que foi

negada emmuitas oportunidades
pelo banco, sem que fosse apre
sentado quàlquer esclarecimento
à consumidora.

Em primeira instância, a ação
foi julgada procedente, sendo
que, após apelação da instituição
financeira, o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (TRF),
entendeu que constitui causa de

indenização por dano moral a

negativa de autorização de

compras dentro do limite do
cartão de crédito sem justificativa
da administradora, causando ao

cliente transtorno e constrangi
mento, valores subjetivos assegu
rados constitucionalmente.

O Banco recorreu, ao ST],
sustentando a inexistência do

. 1

dano moral.
Para o relator do caso,

ministro Cesar AsforRocha, não
pode a empresa responsável pela
administração do cartão, mesmo
sob a alegação de garantir a

segurança do cliente, criar

mecanismos que tornem essa

relação desconfortável, causando
constrangimentos ao cliente,
como ser obrigado a esperar cerca

de uma hora para ser autorizada a

operação ou ver sua compra
desautorizada sem nem mesmo

saber o motivo.
Desta forma, restou assegu

rado e protegido, o direito dos

consumidores, em face de
atitudes injustificadas que
causem constrangimentos e

ofedam a legislação vigente .
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l!iJ�lNASSIF
o novo

federalismo
o pacto que juntou os

estados de Minas Gerais,
Espírito Santo e Goiás, para
trabalhar conjuntamente a

questão da infra-estrutura, é
a primeira tentativa de
articular o federalismo
brasileiro, sem deixar a

iniciativa com o governo
federal. Um amplo trabalho,
ouvidas as partes, permitirá
ganhos de eficiência
enormes nos investimentos
combinados dos três
estados. n pacto foi
batizado como a Carta de
Belo Horizonte. Em segui.da
criou-se uma força tarefa
com representantes dos três

governadores; paradeflnlr
as-prlorídaees. euvM rtCil€las
as forças envolvidas com o

problema da logística e

compatibilizar fnteresses.
Em oito meses foram

mapeadas 21 cadeias

logísticas, projetadas para
os próximos vinte anos, para
identificar futuros

estrangulamentos. O Rio de
Janeiro quer entrar no pacto.

4J luisnassif.blig.ig.com.br

IMij;HnviToR SANTOS

Menos frisson
Desde a última quarta
feira, mais de 2,5 mil

jornalistas estão

aglomerados no prédio da
Bienal, em São Paulo, para
fazer a cobertura da 23a

edição do São Paulo
Fashion Week. A tarefa de

quem tem de informar é

complicada. Há um

exagero, uma verdadeira

disputa pelas
"celebridades". Para os

fotógrafos, a dificuldade

começa no momento de
escolher o local em que
vão registrar os desfiles. O
lugar destinado a eles, o

"pit", fica abarrotado e não
se pode sair de lá de jeito
algum. Os repórteres
também disputam' lugares,
e aí muitas vezes a .

vaidade sobe à cabeça.
Embora o clima informal da
cobertura seja regra nas

semanas de moda, ela
ainda é' muito dependente
das relações interpessoais.
Faltam profissionalismo e

atenção para aquilo que
realmente é relevante, ou

seja, falta priorizar a moda.

4J ombudsman.blig.ig.com,br

• CARTA DO LEITOR

Ma.is seguro? Al J

A criminalidade no Rio de
Janeiro matou 1.857
menores de idade entre IA A

2002 e 2006. No mesmo 3q pe

período, o conflito israelo- bil lid
palestino em Gaza fez 7293D d1jovens vítimas. A 101 sOl
comparação, embora não uo bU
leve em conta a proporçãoí3Z se

populacional, mostra que OSJ c

crimes violentos Se liA �
tornaram tão significativoso co

quanto as guerras, na Js taJ
opinião de MOisés Naím, J£ ag
editor-chefe da revista �g go
Foreign Policy. Para ele, é gJ e'

caso de tratar o tenõmsnc, ,

, JIG all
como p�ndemia: "E fácil ve�J rél
o crescimento das taxas d�
criminalidade como' uma Iq Pi

tã I I
1m m

quesi a,q jeca ou ,GOIJlO algo
que existe desde tempos
irtiemo'ri'áis. Mas"ls.so serrfP q�
um enorme erro. O oz so

problema tem potencial 'OJ co

para se tornar um pesadelo'll m

global", escreveu Naím, emn

artigo publicado no Los 1)6 att

Angeles Times. Ele chega àS e�
, dizer que as zonas de

guerra se tornaram mais

seguras que certas

capitais.

•

1"-., rjr',) � ?C\"tnn(·rtcql"Tnn',

O presiderne Lula deve ter acordado de um sonho e ficou na dúvida se é .

realidade ou não, porque é só analisar os números da economia e os baixos
índices de crescimento'.
lronizou o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia, quanto a seguinte declaração de Lula:

liE que o Brasil vive o seu melhor momento desde que a República foi proclamada",

4J blog.estadao.com.br/blog/gutennan

• Maleon A. Tafner
Professor

Democracia e Liberdade d� Imprensa
.

Apesar desse assunto de que
trato agora, democracia e

liberdade, estar meio "batido",
me sinto na obrigação de me

manifestar em apoio livre e

irrestrito ao estado democrá

tico, não aquele defendido pelo
mais novo ditador da América
do Sul, Hugo Chávez, nem pelo
defendido recentemente pelo
nosso presidente Luiz Inácio

Lula da Silva, quando afirmou

que fechar a maior rede de TV
Venezuelana era. apenas um

problema venezuelano, mas

uma democracia cuja força não
está nos seus governantes, mas

sim em suas instituições e tem

em sua ideologia a defesa dos
interesses dos seus contri

buintes.

Você, leitor, pode até achar

que estou requentando uma

refeição de ontem, mas since

ramente, democracia tem que
estar no nosso menu de çada
dia, por isso trato esse tema com

tanto respeito. Por exemplo,
fico atô"nito e preocupado
quando vejo pessoas que se

dizem indignadas com a perse

guição ao nosso presidente
quando a Polícia Federal indicia
o seu irmão por "tráfico de
influência junto ao Executivo

pela venda de favores empresa
riais", ou seja, mais um caso de

corrupção, e pior, dentro da
família do nosso presidente.
Mas me preocupa muito quan
do esses mesmos defensores da

democracia, diante desses fatos,

,o os

sugerem o fechamento de t� p¥
veículos da imprensa que divuJj .

gam essas notícias alegan1 a
"perseguição das elites". lD d

Democracia é muito ma0 �o IJ
I

que simplesmente ser eleitO �

pelo povo e pronto. DemoCrad� ��
não é instituir um estad �

totalitário pelo voto, mas siill pie

conviver constantemente caUl If!

a crítica, com a oposição:R P
principalmente, com urna

imprensa livre, livre pa�j �
investigar, opinar e traZer W �,
público tais fatos. Essa dern�í
cracia que os nossos chavlst�defendem é uma "democrad
venezuelana" que, sincer�
mente, não desejo para ni�
guém, muito menos' para (j5

venezuelanos. ®;l C

n.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore-mail tta
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,

ca��olo!Postal ts. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

'
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POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I I VESTIGAÇÃO: PROMOTORIA COLHE DEPOIMENTOS SOBRE O 'MENSALINHO'

uradoria da Moralidade deve

uvír 12 testemunhas do caso
Ie servidores em cargos

l� ae comissão ou em

u (unção gratificada
1� �ªgavam ao governo

�l JARAGUÁ DO SUL

o promotor de Justiça
A Aristeu Lenzi, responsável
lq pela Curadoria ela Mora

lit [idade Pública, está tomando

lb depoiment? de testemunhas

OI sobre a existência da contri- '

Jd buição compulsória cobrada de
31 setvidores municipais em

SJ can-gos de comissão ou em

IA função gratificada, conhecida
o como "mensalinho". A expec- .

B tativa é que seja aberta outra

2S ação civil pública contra o

)g governo municipal - a ter

�l ceira. Em dezembro, Lenzi
[S ajuizou petições sobre a

i�l ré!forma no abatedouro e o

lq processo da dação em paga
Im mento da Canarinho.
) C

A ' .

d L' ,

di. secretana e enZl Isse

Jp q�e �ié' 1eve se pron�mc;iá�
(J3 sobre as investigações após
)J concluir a fase de depoi
ill Il(entos. Garantiu que o pro

� IlIPtor tem interesse em

1S atender a imprensa, mas que
â5 etitá "muito atarefado em

i jvirtude dos depoimentos e de
lO outros afazeres". Uma das
51 testemunhas já ouvidas pela
Iq Promotoria, que pediu para

Nas ações cívis públicas anteriores, o promotor Lenzi pediu o afastamento e a inelegibilidade do prefeito

não ser identíficada, confir
mou a existência do "men

salinho", mas não soube pre
cisar o destino dos recursos.

arreca-dados mensalmente.
"Fiquei sabendo que o

promotor pretende ouvir doze
pessoas. Ele (Lenzi) tem

.
vários documentos sobre o

'mensalinho'. Disse a ele que
existe um livro caixa, de
entrada e saída do dinheiro e

que parte- era para pagar

despesas de campanha, talvez

reuniões e confraternizações.
No início, nenhum partido
recebia )!lada. A outra parte
ningu�1ilil sabe p:l'l'Ftl':bnderia'Jl'

.
informou,' garantindo que
todos eram obrigados a pagar.

DENÚNCIA - Em janeiro, o
Correio do Povo denunciou
a existência do "mensalinho",
cobrado pelo PL, então

partido do prefeito Moacir

Bertoldi, hoje no PR. O jornal
apurou que as "contribuiçôes"
variavam de acordo com os

A Apatia
Enquanto a administração

Iq pública de Jaraguá do Sul
11 enfrenta talvez a maior crise
I' . mergulhada em denúncias
iO de irregularidades -, lide
Sl ranças políticas, em especial
10 os candidatos declarados a

� P�efeito, estão preocupados
r, �� as articulações parti
,ll8anas, com vistas às eleições
I� �ppróximo ano.
:0 Q'ou não têm propostas para
li 2� problemas ou nem se

1& @çram conta deles, o que é
m Pior,
m rrr·

R �roposta
la C!A
íj

. senadora Ideli Salvatti

10 �) apresentou projeto de lei
j: �cluindo na LDB (Diretrizes
,1 ,�I Bases' da Educação
� Nacional) a eleição direta
� Rílra diretores das escolas
� �lÍblicas.A proposta, enviada
j a'Cornissão de Educação em
;J caráter· de decisão terrni

� fllativa, vai à Câmara sem
\ tramita ' -

; , r em outras cormssoes
10 Ou ern plenário.

Aliás
Pelo que está se dese

nhando, as alianças prome
tem ser um balaio de gatos,
enterrando de vez os discur
sos ideológicos e as propostas
de uma administração
voltada aos interesses do

povo. Não será surpresa a

união "da direita radical de
ontem com a esquerda
festiva do hoje e o centrismo

omisso de manhã" ..
O que se evidencia nas

articulações é a luta pelo
poder, puro e simples.

Curiosidade
o vereador Pedro Garcia

(PMDB) estava ontem
.

obstinado em saber quem é

o político "influente" de

J araguá do Sul que 'vai
trocar de partido nos,

próximos dias. Ao ouvir o

nome do ex-deputado Ivo
Konell (PMDB) , torceu o

nariz e lembrou que ele está

com os direitos políticos
cassados.

cargos e salários dos comis

sionados dos 1º, 2º, 3º e 4º -

escalões secretários, diretores,
coordenadores e sub-co

ordenadores, além das fun

ções gratificadas.
Omenor valor cobrado era

de R$ 35,00 (cargo grati
ficado) e omaior de R$ 240,00
(secretários), em média;
passando por "contribuições"
de R$ 50,00 (chefia), R$ 75,00
(sub-coordenadores) e R$
98,00 (coordenadores).

O CORREIO DO POVO

Pedido mais informações
do contrato da' merenda

o número de alunos atendidos
e de refeições servidas por
escola e quais as condições de
pagamento.

O vereador justificou o

reforço no pedido de informa
ção afirmando que a intenção
é certificar-se de todo o pro
cesso. "Faltaram algumas
informações e quis completar",
disse, lembrando que o pedido
inclui a anexação das cópias
dos documentos de arre

cadáção dos impostos pagos

pela empresa, o relatóriomen
sal de cada unidade escolar,
do numero de refeições forne
cidas com a assinatura da
diretora responsável.
A vice-prefeita Rosemeire '

Vasel (sem partido) prometeu
responder todos os questiona
mentos da Câmara. Explicou
o processo e garantiu que a

licitação foi feita dentro da lei.
O governo tem 30 dias para

responder o pedido de ínfor

'mação, a partir do momento

da notificação.

JARAGUÁ DO SUL

Uma semana após ter

levantado suspeitas em rela

ção à terceirização da meren
da escolar no município, com
envio de pedido de informa

ções sobre o contrato e presta
ção do serviço, a Câmara
enviou à administraçãomuni
cipal outro-pedido de informa
ções. Desta vez, exige cópias
das notas fiscais emitidas pela
Empresa SP Alimentos, do
alvará de localização, valor
dos impostos recolhidos e o

relatório mensal das escolas.
Como da vez anterior, o

pedido de informação, de
autoria do vereador Ronaldo
Raulino (PTB), foi aprovado
por nove a um. O voto contrá

rio foi de Ademar Winter

(PSDB), que faz o papel de
líder do governo. No pedido
anterior, Raulino fez 11

questionamentos, entre eles:

quais as unidades escolares
atendidas pela empresa, qual

CESAR JUNKES/OCP

Raulino diz que novo pedido é para completar as infbrmações

I

'Confirmado
Conforme antecipado pela

coluna, o advogado Eduardo
Marquardt assumiu ontem a

Procuradoria-geral de

Jaraguá do Sul. Ele substitui
Jurandyr Bertoldi, irmão do

prefeito, que, desde o final
do ano passado, tem

prometido deixar o cargo e
.

voltar às atividades profis
sionais.

Aprovados
A direção estadual do

DEM aprovou as comissões

provisórias de oito municí

pios e recebeu as nominatas

de outros 15. Com isso, já são

131 as cidades com comissões

aprovadas ou encaminhadas
para aprovação.
O partido pretende lançar

170 candidatos a prefeito no
ano que vem.

Palestra
o consultor Marcos Gouvêa de Souza é o convidado do 53º

Encontro de Empresários, que acontecê no dia 5 de julho, a
partir das 19h30, noCentro Cultura da Scar.Na oportunidade,
faz a palestra "O presente e o futuro do varejo".
Souza é sócio-diretor da Gouvêa de Souza & MD e atuou

como executivo de algumas das maiores organizações de varejo
no Brasil e exterior.

, .

Mais informações nos telefonesJ275-7033 e 3275-7070.

Economia
Pesquisa realizada pela Febraban (Federação Brasileira dos

Bancos) aponta otimismo do setor em relação ao crescimento

da economia para este e o próximo ano, além de redução na

estimativa de corte da Selic e na trajetória do câmbio.

Segundo a enquête, que ouviu 50 bancos, o PIB deve
crescer 4,27% este ano e 4,13% em 7-008. Em relação à taxa

básica de juros, a expectativa é que chegue ao final do ano

em 10,75%.

Tragédia
Mais de oitomil pessoas - entre civis e militares - morreram

de forma violenta no Iraque este ano. Na falta de números

oficiais, os cálculos sobre as vítimas têm grandes diferenças. A
organização iraquiana "Iraque sem violência" fala em 9.352

iraquianos mortos em 2007 e grupo Body Count 6,2 mil. O
Ministério da Saúde do Iraque diz que, desde o começo da

guerra, mais de 150mil pessoas morreram.
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SEMANA NACIONAL ANTIDROGAS: DATA BUSCA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ENTORPECENTES
/

'E preciso aceitar o vício para
tratá-lo" .,

. diz ex-dependente

Entidade promove
Noite Afro-Brasileira
JARAGUÁ DO SUL de Jaraguá do Sul, Corn o

apoio da Central �Marketing de Comunicaçã
e

o,
Impressora Mayer, Vê Mâis
Mídia Impressa, da CUciha
Amare (banqueteira Patrícia
Schuster) e outras empresh�
entidades e pessoas físicas,

O convite custa R$ 50
(individual, bebidas são
cobradas à parte) e pode ser 1

adquirido com o presidente
da entidade, Paulo Schro.
eder, pelo telefone (47) 3371.
6670, com a diretora social I
Izabel Yamada, pelo'telefone 5

9973-3632, comdemaismem.
bras da Diretoria e da Casada 6

Amizade. Pode ser adqui-rido o

também na Recreativa D�as B

Rodas, pelo telefone (47) 3275 (
1135 (comSirnone).

Entre os pratos oferecidos
estão acarajé, caldos quent
de feijão e de peixe, arroz do o

Canga com frutas e condi ,1

mentos, cuscuz com castanha
de caju e bobó de camarão,

A comunidade terapêu
tica "Novo Amanhã", do
Ribeirão Grande do Norte,
promove amanhã a primeira
edição da "Noite Afro
Brasileira". O evento, que
conta com o cardápio da Cu
cina Amare, acontece a partir
das 20 horas, na Recreativa
Duas Rodas (Rua 25 de Julho,
Vila Nova). O dinheiro
arrecadado será usado para o

término da construção da
sede - localizada,na Estrada

Aurora, no Ribeirão Grande
do Norte - para o tratamento

de dependentes químicos. A
previsão é de que a entidade
comece a funcionar dentro de
ummês, aproximadamente.
A noite conta com a

participação do Moconevi

(Movimento de Consciência

Negra do Vale do Itapocu),
Museu Histórico Emílio da
Silva e da Casa da Amizade

CÉSAR JUNKES/OCP

Lúcio está há dois
anos sem usar drogas
e hoje freqüenta os

"Narcóticos Anõnimos"

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

Uma luta diária. É assim

que um ex-usuário de drogas
de 31 anos, que chamaremos
de Lúcio, define os dois anos

sem usar entorpecente,
completado há poucos dias.
Na Semana Nacional Anti

drogas, iniciada ontem em

todo Brasil, Lúcio afirma que
o dependente químico "só

consegue voltar a ter vida

.normal se aceitar o problema
e procurar ajuda profissional".

O envolvimento dele com
as drogas começou aos 12

anos de idade, quando
experimentou clorofórmio

(anestésico), partindo em

seguida para a cola de sapa
teiro. Aos 15 anos, estava

viciado em maconha' e

cocaína - oferecidas por um

amigo - e decídiú abandonar
a escola. "Comecei a usar dro

gas para, de certa forma,
, chamar atenção das pessoas.
( Sempre fuimuito tímido e não
, tinha habilidade nenhuma,

Lúcio começou no vício aos 12 anos de idade e perdeu empregos, amizades e relacionamentos amorosos

nem para os estudos, nem para drogas. Ele contou que o vício cóticos Anônimos".

o esporte", comentou, o fez perder empregos e DATA - A Semana Nacio

lembrando que costumava destruiu amizades e rela- nalAntidrogas é comemorada
associar a maconha e a cionamentos amorosos. em todo Brasil até a próxima
cocaína com cachaça. A pior fase da vida foi terça-feira, 26. A data foi

Até os 29 anos, ele foi quando começou a usar criada em 1999 para cons

internado quatro vezes em crack, em 2005. Para pagar os cientizar a socie-dade sobre

hospitais por intoxicação. traficantes, vendia.objetos da a oferta de drogas e os.danos

Depois da terceira -inter- própria casa. No mesmo ano, �.� causades por €l'asi·O�peiíodo: •

nação, Lúcio foi levado pela voltou à comunidade tera- foi escolhido para marcar a

família a uma comunidade pêutica e fez o tratamento. data de criação da Senad -

terapêutica de Araquari, mas "Cheguei ao fundo do poço e Secretaria Nacional Anti
não chegou a finalizar o vi que mais adiante tinha um drogas -, em 19 de junho e

tratamento. Depois de três porão. E lá eu não queria encerra no "Dia inter-nacio

meses na casa, Lúcio deixou f' chegar", disse Lúcio, que hoje nal da luta contra o uso inde

o álcool, mas voltou a usar freqüenta o grupo "N ar- vida e o tráfico de drogas".

Contraponto
Q diretordo pr.oGon de Jaraguâ dó Sul;tSérgio Félixrrebateu
as informações sobre o órgão publicadas na edição de
ontem. Disse que 97% das reclamações são resolvidas ao

final do processo, enquanto 3% são solucionadas antes,
disso. Mas, durante a entrevista concedida ao Correio do

Povo, disse que 97% do trabalho da unidade era de

orientação.

.: ':.' "'.'- ,SUSTOCiclovia está em
fase de acabamento

Werner Voigt será
Cidadão Benemérito'

PIERO RAGAZlIIO� I)

PIERO RAGAZZlfOCP

r, SCHROEDER POMERODE

Werner Ricardo Voigt
receberá amanhã das mãos do

presidente da Câmara de

Vereadores, o vereador Décio
Piske, . o título de Cidadão
Benemérito do Município de
Schroeder. A cerimônia se

realizará noCentroMultiUso
na rua Paulo Jahn; 245, às 18

\ horas. Haverá aproximada
mente 70 pessoas prestigian
do o evento.

Nascido em Schroeder e

. cidadão honorário da cidade
há três anos, o homenageado
é um dos presidentes da Indús
tria Weg. Werner Voigt rece
beu recentemente a Medalha
da Ordem do Mérito Indus

trial, a maior distinção da
indústria brasileira.

WEG - Fundada em 16 de
setembro de 1961 porWerner

Ricardo Voigt, Eggon João da
Silva e GeraldoWeminghaus,

A última parte da cons

trução da ciclovia da cidade
está chegando ao fim. Agora,
os operários chegaram em

frente ao prédio da Prefeitura,
trecho final da obra. Ao todo,
são 1,2 metros que atravessa

as ruas XV de Novembro e

Luiz Abry, no centro, e

paralelamente foi realizado

alargamento dos passeios
públicos, a reformulação de
canteiros e a sinalização da
ciclovia. A intenção da
Prefeitura após o término da
ciclovia é arborizar as ruas

principais da cidade, assim

como colocar bancos, lixeiras
.

.

e.bicicletário para comple
mentar a obra.
A Secretária do Planeja

mento estuda a possibilidade
da execução de uma segunda
etapa do projeto, até a entra

da do Portal Turístico Jorge

Voigt é um fundadores daWeg
Operários trabalham na ciclovia

passou a fabricar na década de

1980, geradores, componentes
eletroeletrônicos, produtos
para automação industrial,
transformadores de força e

distribuição, tintas líquidas e

em pó e vernizes eletroi
solantes. A empresa possui no
Brasil seis parques fabris: um
em Guaramirim, um em

Blumenau, um emGuarulhos,
um em São Bernardo do

Campo e dois em Jaraguá do
Sul (sede da empresa). (OA)

Lacerda, que interligaria a

ciclovia à ciclo-faixa da
rodovia SC 418. OMunicípio
já apresentou uma carta

consulta lao Ministério das

Cidades, visando a obtenção
de novos recursos para dar
continuidade à iniciativa.

CUSTOS - As obras tiveram
investimento total de mais de

R$ 230 mil. Somente a

ciclovia custou cerca de R$
150mil, (OA)

Um acidente assustou quem passava pela Rua Carlos
Deschler, Bairro Ilha da Figueira, na manhã de ontem. O

Meriva com placas de Jaraguá do Sul capotou após o

motorista José Roberto Junkes, 63, passar por GÍpla de

montes de brita colocados sobre a estrada. Segundo
testemunhas, ele não teria visto o material. D condutor
sofreu apenas cortes nas mãos.

1.'
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TEATRO: COMPANHIA DO DISTRITO FEDERAL SE APRESENTA SÁBADO, NA PRAÇA

Festival Internacional vem ao Vale do Itapocu
I oJaraguá do Sul e

5fGuaramirim serão
I lOpS únicos 'palcos'
�!extensivos do Evento

1 fii�
e¥ELLY ERD!V1ANN
JARAGUA DO SUL

OC
) 0.6 Começa hoje o Fita

l�,(Festival Internacional de
5]Teatro de Animação�, em
.oFlorianÓpolis. Mesmo comboa

.jparte da programaçãomarca

IBida para acontecer na capital,
5na boa notícia é que Jaraguá
.(fdo Sul e Guaramirim são as

1 Bbúnicas cidades do Estado

) otescblhidas para servir como

eBlpalcos extensivos do evento.
rIOs espetáculos serão

apresentados em espaços

S 3OJpúblicos na sexta-feira e no

�:5ábado. Para abrir a seqüên
) oveia de peças, a trupe criciu

. .jrmense do Cirquinho do Revi

a Brirado mostra "O sonho de
,rNatanael", na Escola Ribeirão
Cavalo, no Bairro Nereu Ra-

mos. As sessões acontecem às
lOh e às 15h. À noite, é a vez

da montagem argentina "El
Tiriritero de Banfield" chamar
a atenção do público naUnerj.
No mesmo horário, 19h30, o
Gats vai à Fameg, em Guara

mirim, com "O patinho feio".
No sábado, quem passar

pela Praça Ângelo Piazera, no
Centro, tem a chance de
conferir a última apresen

tação do Fita em terras

jaraguaenses. 'A companhia
de teatro Mamulengo Prese

pada, do Distrito Federal,
pára na cidade e usa o espaço

para demonstrar "O romance

do vaqueiro Benedito".
Os ingressos valem um

litro de leite (em caixa) e o

ponto de troca é a sede do
Gats, na Av. Marechal

\

Deodoro da Fonseca, l.082.
Informações podem ser

obtidas pelo telefone 3275-
2309.Na capital catarinense,
o Festival Internacional de
Teatro de Animação segue

até domingo, 24. No total, 14
grupos participam do Fita,
entre eles estão quatro
internacionais, quatro nacio
nais e outros seis de

abrangênciaestadual. Esta é

a primeira edição do evento.

PEÇA - Unindo elementos

que transmitem vida aos olhos
do espectador - sacolas

plásticas, música instrumen

tal e ausência de texto e

cenário - as mãos dos artistas
do Gats dão vida ao "O

patinho feio". O espetáculo �

adaptado do conto infantil'
Hans Christian Andersen - já
participou de diversos
festivais de teatro no Brasil.
Em 2005ganhou o prêmio de
melhor montage,« pelo júri
popular no Festival Universi
tário de Teatro de Blumenau.
Em abril, mês em que o Gats

completou 20 anos de
atividades, a peça excursio

nau pelo Brasil por meio do '

projeto Palco Giratório, do
Sese Nacional. Gats participa do evento com "O patinho feio", que já foi encenado em diversos festivais pelo pars

Fórum trata-do desenvolvrnento .dacutura Pencnrãs realiza.projeto de' preservação
JARAGUÁ DO SUL

Quem se interessa pelas
questões culturais de Jaraguá
do Sul já pode se programar

}-para discutir os problemas,
acertos e o futuro do setor. É

. -que no próximo sábado, 23,
artistas, produtores e público

I rêm espaço aberto na sétima

lediçã'o do Fórum Cultural,
I IJOI!programado para acontecer no

MuseuEmílio da Silva, a partir
das 14 horas.

.
O tema central da reunião

It permeia o desenvolvimento do�,segmento e a participação da
, ..

'

SOciedade civil nesta proposta.
I' Conforme Mara Kochella, do

Gats, grupo que integra a

I �:!Io�ganização do evento, é pre

,

CISO debater a falta de políticas
1-$ úblicas com enfoque na

'�;!cultura para reverter a situa-
� ção. (� cidades ao nosso redor

PIERO RAGAZZI/OÇp

Antes e depois: Sarau anima Praça

estão colocando projetos em

prática financiados através de
leis de incentivo e fundos. Nós

aqui ainda estamos muito de

vagar neste sentido", explica.
Além disso, a produtora

também comenta que o

encontro se tornou uma

maneira de chamar a atenção
das pessoas, inclusive dos

próprios artistas, e "uni-las em

uma linguagem única". Para
continuar neste sentido, a

sétima edição do fórum conta

com a participação de Chico

Simões, doGrupoMamulengo
Presepada, doDistrito Federal,
e do diretor financeiro da

Associação Cultural Cine
mateca Catarinense, Guto
Lima. A estimativa é receber
cerca de 80 participantes.

Antes e depois do bate

papo o público ainda tem a

chance de assistir a apresen

tações artísticas na Praça
Ângelo Piazera. O 4º Sarau
ocorre em duas etapas. A

primeira das 9h ao meio-dia e

a segunda após às 17h30. As
duas devem envolver as

entidades parceiras do evento

com música, teatro, dança,
artes plásticas e literatura.
Todas as atividades são

gratuitas. (KE)

,�JaraguáTec se apresenta na Expogestão 2007
o Núcleo de Desenvol

vimento Integrado de Incuba
ção - JaraguáTec participa

, ontem da Feira Nacional de
�'

l Serviços e Produtos daGestão,
que acontece no Expocentro
EdmundoDoubrawa, anexo ao
CentreventosCauHansen, em
Joinville.O evento faz parte da

programação da Expogestão
2007 - Congresso Nacional de
Atualização em Gestão, que
começa hoje, com a presença

de. Alexandre Hohagen,
presidente da Google Brasil, e
prossegue até o dia 22 de

junho.
Instalada no campus da

Unerj (CentroUniversitário de
Jaraguá do Sul), a Incubadora
de Projetos Tecnológicos faz

parte do Projeto Rota da ,

Inovação de Santa Catarina,
que reúne também o Instituto
Gene (Blumenau), Gtec (Rio
do Sul) e Fundação Softwille

(joinvillerrAlém da Unerj,
integram o [araguá'Iec a Acijs,
Apevi, Sebrae, Fiesc/Senai,
Prefeitura e governo do Estado/
Fapesc.

Conforme 6 gerente do

JaraguáTec, professor Victor
Danich, a participação na feira
dará oportunidade aos empre-'
sários conhecerem os projetos
em andamento por empresas

integradas ao núcleode desen- .

volvimento tecnológico.

GUARAMIRIM 6 municípios localizados em

regiões onde a Petrobrás atua
diretamente através 'das
operações das suas duas
unidades de negócios: o

Ativo de Produção Sul em

Itajaí e Transpetro em São
Francisco do Sul, totalizando
25 comunidades.

O projeto também já foi

apresentado à Escola Mu

nicipal José Dequeche e aos

responsáveis pelo Posto de
Saúde da comunidade. Para
dar continuidade ao processo
demobilização comunitária no
município,' a ONG Vida-mar'
realizará nas próximas semanas
a apresentação do projeto no

bairro da Corticeira. (OA)

..

A empresa Petrobrás está

preocupada com o meio
ambiente das localidades
onde mantém suas insta

lações e criou projetos
juntamente com poderes
públicos e comunidade para
fiscalizar as áreas onde atua.

Em Guaramirim, onde a

'empresa tem uma unidade
industrial, representantes da
Transpetro e integrantes da
ONG Vidamar reuniram-se
com autàridades políticas e

lideres comunitários para
discutir a pauta do projeto.
O nome dado à iniciativa·é
"De Olho no Ambiente", que

Ação visa desenvolver a natureza

faz parte da Agenda 21, e irá
beneficiar a comunidade de

Corticeira, que é vizinha do
Terminal da Transpetro, às

margens da BR 280.
Além de Guaramirim, o

projeto "De Olho no Am
biente" acontece em outros

- -_�'-----'--_.,._._, .. - .. " .. _-"."

FEIJOADA DA TURMA DA 7aFASE DE

COMERCIO EXTERIOR DA UNERJ

Data: 07/07/07
local: Salão da Igreja Rainha da Paz
no Bairro Vila Nova
Valor: R$ 10,00
Serviremos das llh30 às 14hOO

Feijoeiro: Sérgio lazzaris

Bilhptps disponlvpis com: turma da 7a fasp de Comi?rcio Extrrior da UNERJ,
MEXlTEl3275-1902, ClVEl ANANCIAMENTOS 3275-3300 E JORNAL O CORREIO DO POVO 3371-1919

comissaodeformandos@yahoo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comunicado ao Assinante

Comunicamos a todos os nossos assinantes que pagam
mensalmente através do débito em fatura de energia
elétrica, que no mês de maio foi implantado e atualizado o

novo sistema de dados junto à Celesc, gerando atraso na

cobrança. Por este motivo, os que não receberam o

débito de R$ 14,90 descontados na conta de junho,
automaticamente terão com débito de duas parcelas no

mês de julho, normalizando assim em agosto.
Agradecemos a compreensão!

Depto. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

Em caso de dúvidas ligue:

O CORREIO DO POVO

Vende
Astra CD Sedan, 2.0, 2004/2004, completo, airbag
duplo, câmbio automático e controle de som no

volante. Tratar 47.8835.7947.

•8· ESTADO DE SANTA CATARINA
• • Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
_a,

IAIAGlIA DO SUI

PREGÃO PRESENCIAL N' 67/2007
SECRETARIA DA FAZENDA

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

RETIFICAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul. através do Secretário de Administração. toma público para conhecimento dos

interessados na licitação por Pregão Presencial acima. que promoveu retificações no Edital de Pregão
Presencial n' 67/2007. especificamente nos seguintes ITens e subrtens: a) Allneas "a.t" e ·a.2" do item 6.2.4

do Edrtal; b) Alínea "d" do item 6.2.4 do Edrtal; c) Subitem 8.2 do item 8 do Anexo I - Projeto Básico do Edrtal;
d) Subitens 1.17.6, 1.17.7, 1.17.14, 1.17.15 e 1.17.40; e, e) Anexo _VIII - Atestado de Visita Técnica. O Edital
de Pregão Presencial n' 67/2007 estará disponível na internet e Coordenadoria de Licitação e Contratos, 'ª
partir de 21 de junho de 2007, ,na versão atualizada (versão n' 02). Sendo assim, conforme orientação
jurldica, em virtude de dar maior amplitude e concorrência no certame, e por força do §4' do art. 21 da Lei

Federal n.' 8.666/93, tendo em vista as çetificações alterarem as caracteristicas do objeto e conseqüentemente
a formulação das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados, que prorroga a data de

entrega e abertura des Envelopes n.' 01 - Proposta Comercial e 02 - Documentos de Habilrtação, a saber:
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até as 09:00 horas do dia 03/07/2007, no endereço
constante no Edital, no Setor de Protocolo. ABERTURA OOS ENVELOPES: Às 09:30 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões da Coordenadoria de ucnações e Contratos. As demais condições e cláusulas permanecem
inalteradas.

.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de iunho de 2007.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

ABANDOW:: :;;:'CivlfFiEGO
Hotel Nelo Ltda, cito à Av. Mal. Deodoro da Fonseca - 104, Solicita o

comparecimento do funcionário RUDIBERT OSMAR LINK, CTPS nO 59111 série
0581-SC para reassumir seu cargo na empresa apresentando justificativa das
faltas.
O não comparecimento no prazo de 48h ( quarenta e oito horas) a partir desta
publicação, implicará na rescisão do contrato de trabalho por abandono de

,emprego conforme artigo 482, letra i da CLT devido a faltas pelo período maior do

que 30 dias.
Hotel Neio LIda.

"A empresa Dinâmica Máquinas e Componentes Itda,
cnpj 03.5á5.740/0001-25, com sede na rua Roberto

Ziemann, na 2905 Bairro Amizade em Jaraguá do Sul -

SC, vem por meio deste informar que está solicitando

junto a FATMA - Fundação do Meio Ambiente a

Renovação da Licença de Operação (LAO)."

.

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Adiada
A solenidade

.
de inau

guração da Sala de Odon

tologia no posto de saúde da
Vila Lenzi foi adiada para

sexta-feira, 22, a partir das 9
horas. O evento estava

marcado para acontecer on

tem, mas foi transferido. Estão

previstas as presenças do
secretário de Saúde, Sérgio
Ferrazza e do prefeito Moacir
Bertoldi.

Feijoada
No dia 7 de julho acontece,

no Salão da Igreja Rainha da

Paz, a feijoada da turma de
7ª fase do curso de Comércio
Exterior da Unerj. O evento

inicia às Ilh30. Os ingressos
podem ser adquiridos ao custo
de R$10 com os acadêmicos
ou nos postos de vendas

(Jornal O Correio do Povo,
Mexitel, e Cível Finan

ciamentos). Informações pelo
e-mail comissaodeformando

@yahoo.com.br.

Treinamento
A Apevi divulgou o

calendário de treinamentos

dos meses de junho e julho.
Entre os cursos disponíveis
está o de Operador de Cal

deira, que inicia dia 25, tom
duração de um mês, todas as

segunda e quartas-feiras, das
18 às 22 horas. Com custo de

R$'400 (associados) e R$ 450
(não associados). Para este

mês está previsto também o

treinamento·em Motivação e

Qualidade no Atendimento
ao Cliente, do dia 25 a 29,
das 19 às 22 horas. Com custo

de R$ 170 (associados) e R$
210 (não associado). AApevi
lembra que as turmas

somente serão fechadas se

alcançarem o número míni

mo de 20 alunos. Informações'
com Ana Carolina pelo
telefone 3373 -003 7.

Novo proqrama de estágios
FLÁVIO UETA

O vice-presidente para assuntos da área de Serviços da Acijs,
Paulo André Hufenüssler (foto), apresentou o Proe (Programa
de Complementação Educacional) a empresários e expôs a

forma operacional do programa, que possibilita a contratação
de estudantes estagiários que estejam no ensinomédio, superior,
técnico e educação especial. Agora as empresas da Acijs e

Apevi têm mais um serviço na área de recursos humanos. O

programa possibilita a integração do cidadão ao mercado de

trabalho, especialmente jovens e adolescentes. As empresas
interessadas devem procurar a Associação Empresarial para se

cadastrar e posteriormente formalizar o convênio. Contatos pelo
pelo telefone 3275-7010.

Lançamento
de livro
Na sexta-feira, 22, acontece

o lançamento do livro
"História das Lutas dos
Trabalhadores no Brasil", de
autoria do escritor e me

talúrgico Vito Gianotti. A
solenidade será às 16 horas,
no Sindicato de Alimentação
(José Emmendoerfer,240). O
evento é uma realização dos
Sindicatos dos Trabalhadores
de Alimentação e' dos

Metalúrgicos de Jaraguá do
Sul e Região e da Tie Brasil.
O livro de Gianotti jáfoi
lançado nacionalmente dia
27 de março, no Rio de

Janeiro. Italiano de nasci

mento, Vito escolheu o Brasil

para viver, trabalhou durante.

25 anos comometalúrgico em
São Paulo. Esteve presente
nas lutas político-sindicais,
no segmento de comunicação
popular.

oCORREIODOPOVO
)

Embriaguez
No domingo, 17, na Rua
Mal. Deodoro da Fonseca ,

a PM atendeu uma

ocorrência de manobras
perigosas na via. O monza
conduzido por J.M.Z. foi
abordado. Ele estava e

visivelmente alcoolizado.
Ele teve a carteira detida e

, veículo removido por um
guincho,

Furto
Também no domingo, por
volta das 20 horas, a PM
atendeu a ocorrência de
furto no Restaurante
Stoberl, em Jaraguá do
Sul. O proprietário disse
que os agentes pularam a

cerca de acesso ao

restaurante, entraram no

local pela porta dos
fundos. Foram furtadas
várias sacolas com

alimentos, bebidas e um

secador de cabelos, além
de uma máquina
fotográfica e um óculos
escuro.

O presidente daOAB, Raphael Rocha Lopes, (esq), o
presidente daABO, Luís FernandoMedeiros, presidente
do CPL, Luiz Antoniq Negri, o vice-presidente da

. AM]S, Luiz Carlos Bianchi e o presidente da AEA]S,
Gilmar de Souza, e�tiveram na sexta-feira, no Clube
Atlético Baependi, na Festa da CPL (Centro Integrado
de Profíssionaís Liberais). O evento. teve decoração
alusiva aoDia dos Namorados.A festafoi animada pele
D] Xalinho e contou também com sorteio de brindes e

apresentações artísticas.

Curso
O Núcleo de Cabeleireiros

realiza nos dia 25 de junho o

curso de Design de Corte
Profissional. Ellis Goederd
estará ministrando o treina

mento. O curso vai das 9 às

17 horas no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul. O
custo para associados é de R$
60 e não associados R$ 90.
<'

Mais informações pelo tele-
fone 3275-701L

OBITUÁRIO
-----

Faleceu ás 20:00h do dia

18/06, a senhora
Miranda Uller Vieira com

idade de 69 anos. O
velório foi realizado na

Igreja Cristo Salvador e o

sepultamento no cemitério I

da Barra do Rio Cerro.

Faleceu ás 01 :15h do dia

19/06, o senhor José
Correia com idade de 85

anos. O velóno foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no

cemitério Municipal de
Nereu Ramos.

ia INDICADORES ECONÔMICOf
• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
-

COMERCIAL 1,903 1,905 fi

PARALELO 1,98 '2,07 " !

TURISMO 1,833 1,993 fi

EURO

festa da CPt COMPRA

2,5564

• BOLSAS DE VALORES

te BOVESPA

11 NIKKEI (Tokio) 17.834

'Ill

OIj.'llijl. 0811:1111111
0,6454%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO DO POVO O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

QUARTA-FEIRA, 20 de junho de 2007 17

CLASSIFICAÇÃO: SOMANDO AS DUAS ETAPAS, TIME JARAGUAENSE OCUPA A VICE�LlDERANÇA • LINHA
PIERO RAGAZZI/OCP

oE FUNOO por Julimar Pivallo

Vôlei infanto-juvenil masculino venceu quatro partidas no fim-de-semana e segue com o objetivo de se manter na zona de classificação

Marisol/FME fica em segundo
'a etapa, do estadualInranto

liderança da competição com
dez pontos, já que tinha
terminado em terceiro na

primeira. A liderança é de
Blumenau, que está com 18

pontos. Completam a lista
dos que estão na zona de

classificação, Joinville e

Cimed.

ogando em casa,
equipe jaraguaense

I

) enceu quatro das
inca partidas

ARAGUÁ DO SUL

A equipe de vôlei

jUasculino da Mari�ol/FME
tonquistou o vice-carnpe-

Inato
da 2ª Etapa do Cam

eonato Estadual Infanto
uvenil, que terminou no

omingo, em Jaraguá do Sul.
Com quatro vitórias em cinco

partidas disputadas, o time

íaraguaense assumiu a vice- .

�UbirihO deve renovar

c,om a Honda em 2008

O time da Marisol/FME
venceu aCimed e o Bonja por
3 sets a 0, eMorro da Fumaça
e Balneário Camboriú, por 3
sets 1, perdendo por 3 a °

para o Barão/Blumenaú.
As equipes femininas

também entraram em quadra
no fim-de-semana. A ADV/

DIVULGAÇÃO

LONDRES
O piloto Rubens Barri

chello deve renovar o con

trato com a Honda por mais
um ano. De acordo com o

jornal austríaco Osterreich, a
equipe japonesa estaria

disposta a contar com os

atuais dois pilotos também em

2008. Çl jornal também afirma

�ue com estes acordos, o

1 tual piloto de testes Chris
t'lan Klien, deve tentar uma

Vaga na Toyota ou na Aguri. Rubinho deve continuar na Honda

.1

FME conquistou, no fim-de
semana em São Ludgero, a 2ª
Etapa do Campeonato
Estadual Mirim. Foram

quatro vitórias nos quatro.
jogos disputados, ficando à

frente do Barão/Blumenau e

de Camboriú. Elas venceram
Criciúma e Barão por 3 sets a

° e São Ludgero e Camboriú

por 3 a 1.

Já o time adulto venceu a

primeira partida no Cam

peonato Estadual. Na estréia
em casa, na última sexta

feira, 15, elas bateram Po
merode por 3 sets a 0, par
ciais de 25/13,25/20 e 25/21.

BRASILEIRÃO

Geninho assume

comando do Sport
Depois de alguns dias

negociando, o técnico Ge
ninho acertou contrato com

o Sport e substituirá o .téc

nico Giba. O treinador viaja
hoje para assinar seu contra

to que tem duração até. ó
final do ano, quando acaba
o Campeonato Brasileiro.
Geninho leva também toda
a equipe, formada por

auxiliar, assistente-técnico e

preparador de goleiros. O

Sport está na 18ª posição,
com cinco pontos.

. í
••

O time conseguiu superar a

ansiedade e, mesmo não

demonstrando a regula
ridade, manteve força nos

ataques e conseguiu definir
nos momentos certos. A

próxima partida da equipe
será fora de casa, na Arena
Multiuso de Brusque, no dia
24 de junho. A liderança do
Estadual Adulto é de Rio do
Sul, com quatro pontos,
seguido da ADV /FME,
[oaçaba e Pomerode com três,
Furb/Blumenau com dois e

Brasil Telecom/Brusque, que
ainda não estreou na

competição.

BOTAFOGO

, Cuca reclama
de jogo adiado
O Botafogo esperava e

queria entrar em campo
nesta quinta-feira para
enftentar o Corinthians pelo
Brasileirão. Com o Maracanã
voltado para o Pan-Arne

ricano, o jogo foi adiado para
agosto. "Devíamos jogar
neste fim-de-semana, como
todo mundo. Se o Maracanã

.

está fechado, jogamos em

Edson Passos, se não der pra
jogar lá, jogamos então em

São Paulo, queríamos jogar",
reclamou Cuca.

Schroeder
No próximo sábado, 24, a partir das 13h15 no Estádio Municipal
Cláudio Tomaselli, serão definidas as duas últimas vagas para o

Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Schroeder. O União
enfrenta o AMG-CAP e o Aliança joga contra o Rio Hern. Néki

Confeccções e AD Grameyer já se garantiram na próxima fase. A
CME de Schroeder já está com as inscrições abertas para o 4°
Torneio Aberto de Voleibol. A competição acontecerá dias 21 e 22
de julho e os interessados têm até o dia 12 de julho para confirmar
a participação. A inscrição custa R$ 100. Mais informações pelo
telefone 3374-0322 com Edite ou Cristiane.

Handebol 1
A equipe masculina cadete da
ADHJ/FME terminou em

segundo lugar no Campeonato
Catarinense de Handebol da
categoria. Jogando em Itajaí, os
jaraguaenses perderam 'a final

para o time da casa, por 29x16.
O terceiro lugar ficou com

Concórdia, seguido de

Blumenau, Luzerna e Tubarão.

Handebol 2
Já as meninas da ADHJ/FME
terminaram em quinto lugar.
Com um time novo, que iniciou
os treinos este ano, as meninas
agora se preparam para o

regional da Olesc, que começa
nesta quinta-feira em Camboriú.
Das atletas que participaram da

Olimpíada Estudantil do ano

passado, apenas três continuam
na equipe. .

Divisão Especial
A Malwee tem dois

compromissos, esta semana,
pelo Estadual de Futsal. Amanhã

joga contra o Concórdia fora de
casa e, no sábado em

Pomerode, enfrenta o Inter de
Lages. Com cinco jogos
disputados, o time jaraguaense,
representado pela categoria
juvenil, ocupa a quarta
colocação com 12 pontos.

.1

·
·
·

,
,.

·
,

,

Circuito de rua
o jaraguaense Jéferson Wolney
(Urbano/Celinho Sport)
participou, no fim-de-semana,
dos 10 quilômetros da Nike
Plus. Contra mais de 11 mil
corredores, ele terminou em 790
no geral em 230 na categoria 25- .

29 anos. O próximo
compromisso será no dia 15 de
julho.

.

Jaraguaense retoma
ao automobilismo
JARAGUÁ DO SUL

Noúltimo domingo o piloto
jaraguaense Wilson Lazzaris
retornou as disputas do

Campeonato Catarinense de
automobilismo na 5ª etapa da

temporada em Joinville. O
objetivo por ter retomado no

meio do campeonato .
e

desenvolver-se na preparação
pela luta por vitórias e titulo
em alguma competição na

temporada 2008. "Retomamos
agora porque temos objetivo
claro de desenvolver para o

próximo ano" declarou.
Na etapa do fim-de-

semana, outros pilotos da

região também se destacaram.
Alessandro Coelho foi o

melhor na Marcas B. Na
MarcasN, Flaviano Ramos, de
Mafra, foi o melhor e na

Marcas A Felipe Tozzo, de

Chapecó, levou o título. Na
Stock Car Ômega o piloto de
Guaramirim Thiago Rausis
não teve sorte e abandonou a

etapa vencida por José Carlos
Franzói de Curitiba (PR). Na
StockCar opala o vencedor foi
Márcio Reuter de Blumenau.
A próxima etapa será

disputada dia 7 de julho em

São Bento do Sul.

II

DIVULGAÇÃO.

Wilson Lazzaris voltou às disputas na etapa do fim-de-semana em Joinville
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COMPETiÇÃO: EVENTO ACONTECERÁ DE 10 A 7 DE JULHO EM MEDEUN, NA COLÔMBIA
CÉSAR JUNKES/OCP

Jaqueline Corrêa é uma das principais enxadristas da equipe jaraguaense que disputará também os Jogos Abertos de Santa Catarina

Jaraguaense busca apoio para
·0 Pan-Amerícanode Xadrez
Jaqueline Corrêa é
uma das principais
enxadristas brasileiras
na categoria sub-18

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

A jaraguaense [aqueline
Pamplona Corrêa tem um

grande desafio pela frente.
Çlassificada para o Pan-Ame
ricana de Xadrez, que acon-:

tecerá de 1 º a 7 de julho em

Medelin, na Colômbia, ela
busca agora patrocínio para a

viagem. Ela se' classifícou na

categoria sub-18 depois de

terminar em terceiro lugar no
Campeonato Brasileiro. Esta
será a primeira competição da
enxadrista fora do país.

"Nossa intenção é conse

guir este patrocínio para a

viagem e, quem sabe, poder
criar um clube de amigos do
xadrez, que 'apóiem a equipe
durante todo o ano", disse
técnico da equipe [aragua
ense Bolívar Gonzalez. A

própria atleta disse que esta

é a maior dificuldade para

praticaro xadrez. "Patrocínio
é muito importante para o

esporte, mas sempre encon

tramos dificuldades", co

mentou.

Jaqueline começou a jogar
xadrez aos oito anos, quando
estudava na EMEF Anna
Tôwe Nagel. "Uma amiga
minha jogava e eu fui junto.
Com nove anos já competia
pela FME e participei do
-primeiro estadual, quando
fiquei em segundo lugar na
categoria até dez anos", lem
brou. Depois disso, já con

quistou vários títulos. Com a

equipe jaraguaense, já foi

bicampeã da Olesc em 2001
e 2004 e campeã dos Jogui-

.

nhos Abertos e dos J asc,
ambos em 2003.

"No Pan quero trazer o

melhor resultado possível para

J araguá do Sul e para o

Brasil", disse a enxadrista.
Além de Jaqueline, o Brasil
terá' apenas mais uma

I

representante (de São Paulo)
na categoria sub-18. A

j araguaense também fará

parte da equipe que disputará
os Jogos Abertos de Santa'
Catarina. As chances de

Jaraguá do Sui ficar com o

ouro, tanto no masculine,
como no feminino, são gran
des, segundo o treinador. ''As
meninas têm grandes chan
ces de brigar pelo título. E a

Jaqueline está sendo treinada

para ser campeã brasileira",
adiantou o Gonzalez.

O CORREIO DO POVO
I

Gavilán deve atuar
na lateral na decisão

JARAGUÁ DO SUL

A equipe Malwe'e/CEJ/
FME venceu as três partidas
que disputou no fim-de
semana, emJoinville. Com o

resultad�, o time jaraguaense
fechou a primeira fase com 18

pontos, contra 12 do Joinville,
seis de Ituporanga e zero de
São Bento do Sul. A equipe
teve três desfalques no fim
de-semana - Gilson está com

um estiramento na coxa

direita, Malvado quebrou o pé
esquerdo e volta só em agosto
e Canoas foi operado ontem

do menisco do joelho

treinar o esquema 4-3-3
abandonando o 4-4-2 tra:
dicional.

Desta forma o experiente
Amoroso - apesar de não ter
apresentado um bom rendi.
mento nas últimas oportuni..
dades que recebeu -, tem
boas chances de entrar na

decisão, ao lado de Tuta e

Carlos Eduardo. Quem per.
deria 'a vaga seria Patrício, de
má atuação na Bombonera,
Assim o volante Gavilán seria
recuado para a lateral. A
direita, e o meio de campo r�
ficaria formado com Lucas OI,

Tcheco e Diego Souza, "Já l'
atuei nessa posição e não teria el
problemas. É preciso ter SI
tranqüilidade, não adianta
pressa. Podemos vencer por
três ou quatro gols, no futebol S
tudo é possível", declarou o

paraguaio. Outra possibí.
lidade que vem sendo testada ál
nos treinamentos (com

r�

portões fechados) desta
semana é a saída de Diego !:
Souza, pata que a marcação
no meio não perca força. «

(i

Grêmio perd�u a primeira na Argentina e .precisa golear hoje à noite

aI
re

cc

R
in
B:

sificação geral do Estadual
Infanto-Juvenil de Basquete
Masculine. Jogando em

Blumenau, pelo 3º qua

drangular da competição, os
jaraguaenses conquistaram
uma vitória e perderam duas.

Agora, a equipe tem sete pon
tos e ocupa a quarta coloca

ção, porém com três jogos a

menos que o Ipiranga/Blume
ri.au, que tem 22 pontos e do

Brusque, que tem 18. O pró
ximo quadrangular das duas

categorias será de 20 a 22 de

julho, em Jaraguá. Hoje, às

20h, o juvenil mascu-lino
enfrenta Joinville em casa.

Basquete feminino
mantém i.nvencibilidade

Basquete infanto-juvenil feminino ainda não perdeu este ano

Futsal sub-17 fecha
1 a fase na liderança

PORTO ALEGRE

Não será fácil para o

Grêmio reverter a vantagem
adquirida pelo Boca Juniors
na final da Copa Libertadores
da América. Com a neces

sidade de fazer, no mínimo,
três gols, cresce a chance do
técnico Mano Menezes
mudar o esquema tático do
time, colocando mais um

atacante. O mais cotado para
.

ficar de fora da partida desta

quarta-feira, às 21h4S no

Olímpico, é o lateral-direito
Patrício. Em sua função deve'
atuar o paraguaio Gavilán,
que pede tranqüilidade aos

colegas.
Desde o início da semana

Mano Menezes admite que

pode apresentarmudanças na
escalação da equipe tricolor.
"Teremos muito do que vem

sendo apresentado, mas

podemos alterar alguma
coisa", comentou. Depois de
sofrer 3xO no primeiro con

fronto com o Boca, a neces

sidade de golear faz o elenco

Cc

JARAGUÁ DO SUL

A equipe do Jangada/FME
manteve a. liderança e a

'inve-ncibilidade no Campeo
nato Estadual Infanto-Juvenil
d-e' Basquete Feminino.

� jogando em São José, as

j araguaenses venceram as

três partidas que disputaram
e chegaram aos 18 pontos. O
UFC/São José ocupa o se

gundo lugar com IS, seguido
de BonjalJoinville com 12 e

da ADIEE/Florianópolis com
nove.

A equipe Unimed/FME
subiu uma posição na elas-

I.

Cc

esquerdo. C
Para a próxima fase, a

d:
equipe jaraguaense deve ter

in
como adversários Pinheiro

PI
Preto, Ituporanga e Palmitos. ZI
Por ter feito a melhor !i(
campanha da primeira fase,

pc
mandará os jogos do rewrno

Sl
em casa. Nos três jogos que B:
disputou no fim_de-semZ.n3,
goleou Ituporanga por 13xl,

P,
fez 6xO em São Bento do Sul

di
e venceu o JEC por 7xJ

Pi
"Mesmo com os desfaJques, o ti
time foi muito bem", disse o

Pi
técnico Augustinho Ferrari. à
O� grupos da segunda f�se E
devem ser confirmados hOle
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EUA REALIZA UMA
DAS MAIORES OFENSIVAS
NO IRAQUE DESDE
INíCIO DA GUERRA

POLíTICOS PARTICIPAM
DE QUALIFICAÇÃO PARA
A CAPTAÇÃO DE RECURSOS

I
I

III

mas quatro semanas, a baixa

chega a 7,5%. Já o litro da

gasolina registrou reduções de
0,27% na comparação com a

semana anterior e de 0,43%
nas últimas quatro semanas.

A baixa dos preços do
álcool nas bombas reflete o

avanço da colheita da cana

na região centro-sul do país.
O levantamento da ANP
mostra que em 15 Estados,
além do Distrito Federal, a

paridade do álcool com a

gasolina está abaixo de 70%,
o que sinaliza vantagem de se

usar álcool nos tanques. Boa

parte desses Estados está

localizadano centro-sul! que
está em plena colheita.

Apesar do recuo dos

preços do álcool nás bombas,
o ritmo dessa queda está

muito abaixo da verificada na
venda das usinas às

distribuidoras. Entre a

.

terceira semana de .abril e a

primeira semana de junho, o
preço do álcool hidratado ao

produtor recuou 36,91%. No
mesmo período, caiu apenas

2,56% ao consumidor. Essa

defasagem no repasse dos

preços ao consumidor pode
trazer implicações para o

equilíbrio do quadro de oferta
e demanda do setor su

croalcooleiro, uma vez que a

queda dos preços do álcool

impulsiona o consumo do
combustível. (Valor Econô
mico)

Banco Mundial quer parcena com Brasil
�ÃO PAULO

n

MOTIVO: PREÇO BAIXOU É REFLEXO DO AVANÇO DA COLHEITA DE,CANA NO CENTRO-SUL'
·

Preço do álcool cai mais na usina do que·no post
Álcool combustível
registra queda média
ae 2,48% entre os dias
10e 16 de junho
em relação à
semana anterior

SÃO PAULO

Os preços do litro do
a álcool combustível registra
n

ram uma queda média de
2,48% entre os dias 10 e 16

de junho no país em relação
à semana anterior, de acordo
com levantamento da ANP

n (Agência Nacional do

Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis). Nas últi- o combustível caiu 36,91 % para o produtor e apenas 2,56% para o consumidor

O Banco Mundial está
interessado em uma parceria
com o Brasil para o desen
volvimento de outros países,
como os africanos, Entre as

possibilidades está a utili
zação de programas sociais

brasileiros como modelo a ser

aplicado nau tras regiões
revelou o ex-representante de
comércio norte-americano,
Robert Zoellick, uruco

indicado à presidência do
Banco Mundial.
Zoellick deve assumir o

cargo em 30 de junho, após
confirmação de seu nOme pelo
Conselho de Administração
da instituição. "Eu estava

tnteressado em conhecer o

progresso do Programa Fome
Zero e, quem sabe, usar as
lições brasileiras para outros

países domundo" contou em
.

, ,

SUa rápida passagem por
Brasíha.
O Brasil foi a última

Parada de uma viagem de
duas semanas de Zoellick

) Pela África, Europa e Amé
l1ca Lat?na. O périplo visava

protnover a sua candidatura

t�ente �o Banco Mundial.
uscar informações sobre os

DIVULGAÇÃO

Robert Zoellick é o único indicado para a presidência do Banco Mundial

desafios e necessidades de
diferentes regiões. Robert
Z�ellick esteve em Gana,
Etiópia, África do Sul, Grã
Bretanha, França, Bélgica,
Alemanha, Noruega, México
e Brasil. Em todos os países,
reuniu-se com altos funcio
nários governamentais, es

pecialistas em desenvol
vimento e representantes de
ONGs.

No Brasil, o futuro presi
dente do BancoMundial teve
reunião com o presidente Luiz .

Inácio Lula da Silva e com o

ministro da Fazenda, Guido
Mantega, Em separado, teve
audiências com o assessor

especial da Presidência para

Assuntos Internacionais,
Marco Aurélio Garcia, e com
o ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo. Zoellick
também conversou com dois
ex-ministros do governo de
Fernando Henrique Cardoso:
Celso Lafer, ministro das

Relações Exteriores, e Pedro
Malan, ex-ministro da Fa
zenda.

"O principal. propósito
desta visita ao Brasil e a todos
os outros países foi ouvir e

aprender. Eu queria utilizar
este período entre a nome

ação e a decisão do conselho

para ter a oportunidade de
encontrar parceiros do ban
co", resumiu.
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Em Brasília, políticos
aprendem como

buscar verbas da
União para
programas municipaisII
CHICO ALVES CNR/ADI
BRAsíLIA

A necessidade de maior

aproximação entre as admi

nistraçõesmunicipal e federal
visando qualificar a captação
de recursos por parte dos

municípios junto à União é o

tema central' de seminário

que começou nesta segunda
feira, 18, em Brasília. O even

to, realizado pelos gabinetes
dos deputados federais
Cláudio Vignatti, Carlito
Merss, Décio Lima e da
senadora Ideli Salvatti, re
cebe prefeitos, vices, verea
dores e secretários municipais
de Santa ÇatarÍl;1a: '"", ,",''','

,

" Conforme ViP11::lttÚ::lúde,
'. ,,-' ' 'It-l' ��i 1S��'��'W)�WI1A\G�"�'"A

educação, .pelftrca -sectal;
habitação. e saneamento são

SANTA CATARINA
cadernob@ocorreiodopovo,com,br

PATRicIA GOMES/CNR/ADI

Palestra do deputado Cláudio Vignatti sobre o Plano Plurianual abriu o evento

algumas das áreas que têm à

disposição o maior montante

de recursos, tanto por parte
dos ministérios como do

próprio PAC. Mesmo a oferta
de recursos não é garantia de

,

liberação. Para o deputado, a
falta de projetos por parte dos

municípios é omaior entrave.
"As prefeituras que elaboram
boas proposições em áreas

importantes de interesse pú
blicomunicipal têm a oportu
nidade de buscar e de liberar

recursos que muitas vezes lhes

parecem impossíveis", afirma.
Segundo ele, é necessário
"um entendimento da nova

lógica de relação com o Go
verno Federal por parte do
administrador municipal.
Para ele, a aproximação entre
essas duas esferas' supera a

relação parlamentar e ins

titucional e toma como

princípios. critérios técnicos

para �. q��Üficação d� 'pro
jetos.

"
, 5

Na edição de ontem informamos que a Feira Nacional de Produtos e Serviços da Gestão (Expogestão 2007)' J
.lniclsría.ho]e. No entanto, o evento iniciou onterncom a abertura'GfiGial a par;tirtdas,·;t4ihoras. ,e,eol�Uvade')l
, imprensa ,�s 14h30. Apenas o Conçresso inici� hpje com o Pjal�strar!e Alel.<;an9fY: �8,�ag�m;� Rr�sWRt�;9� 'J

Google ·RO Brasil. A Expogestão acontece de 19 a 22 çte junho.. , I1llS, instalaçQe� �o; lE�809��!tro �-qQ1��n9p.:'a
Doubrawa e do Centreventos Cau Hansen.

' ,

_-
'
'.,; : ::.;-:

FLORIANÓPOLIS

O ritmo do crescimento

das exportações catarinenses
continua em alta, mas o

avanço está muito concen

trado em poucos produtos,
divulgou nesta segunda-feira
.a Fiesc (Federação das

Indústrias). As vendas exter-
nas do Estado somaram US$
2,75 bilhões entre janeiro e

maio, 19,47% a mais que os

US$ 2,3 bilhões do mesmo

período de 2006. Desse in

cremento de US$ 448,04
milhões, quase 74% estão con

centrados em apenas quatro_
grupos de produtos: frango,
fumo, motores e geradores
elétricos e soja.

As carnes e miudezas de

frango continuam na lide

rança das vendas, com US$
424,89milhões atémaio, ante
US$ 332,8 milhões nos cinco
primeiros meses de 2006. As

O CORREIO ERROU

preparações industrializadas
de frango, embora ainda

sejam menores, estão cres

cendo com mais jntensidade,
passando de tJS$ 54,56-
milhões de janeiro a maio do
ano passado para US$ 105,48
milhões este ano.

'

Na mesma comparação de

períodos, o fumo,exportado
por Santa Catarina passou de

US$ 125,77 milhões em 2006

para US$ 161 milhões este

ano. Os motores e geradores
elétricos cresceram 26,16% e

chegaram a US$ 150,14'
milhões até o mês passado. Já
a soja teve o maior cres

cimento entre os principais.
produtos exportados>, O
,incremento até maio' desses,
quatro grupos de 'produtos
somados foi de US$ 331.,4i
milhões, que repre-sentam
73,9% de todo o cres-ciment�
verificado nas vendas
externas no período.

O CORREIO DO POV

SEGU �AÁREAS COMO SAÚOE E EDUCAÇÃO TÊM MAIS RECURSOS Exportação·catarinense
Falta de projetos impede tem alta de 19,5%

a liberação de recursos

.

Bispn íríQde "I'
proteçãe
"o. .�rc�bdpo �:; FloFiJ ]nopohs, DomMutilo Krieger

publicou nesta se�unda-feil�
uma carta,de apoio ao bis�e
de Chapecó, Dom Mano�
João Francisco; que \starj'
recebendo. ,am;aç.as por; d��fender os diretos dos povos
indígenas. No 0�s5�:, �
registros de conflitos entre
agricultores e ))1dtos pela f

posse de terra. �,Olll Muri� nressaltaque o b�sI?o de Chfj C
pecó quer un: de,sf�)�o j�sb� �
para a questao agrana. Para E

, " '
',:' , 'jy v

o religioso, os, ín,d\os, deve� $
receber, as t�rras 9,�e no,p, �sado era�de:le�, e ,ps ag�ln a
c�lto�.es d�v�m ;s�r,ind�; �lnizados pelas benfeitorias, "

, .. ' , ' l.' "5 e

Dqm,M iltil� ,�an;�,én\pe�t di
para que oMinistério Public' q
de Sa:nt� C'a'tarill'a 't�nfe �'
medidas p'a;� garantir]: �
segurança Jísic? 'd� ,bo� «
Manoel José Francisco."
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J yNSELHO ?EMARCA VOTAÇÃO DO RELATÓRIO A FAVOR DE CALHEIROS

PF aponta contradição
[nos papéis de Calheiros

,1' FABIO POZZEBOM/ABR

�Jenan tenta provar .

wficiência de ganho
�ara pagar pensão
aá filha de 3 anos

! �SíLlA
�'

6 o laudo' elaborado pelo
me (Institute Nacional de

Criminalística:), 'órgão da

fóllcia Federal, compromete a

r JJrsão do presidente do

�nado, Renan Calheiros

�MÚB-AL), ao apontar con
alto entre' as datas nas quais

j ire teria vendido lotes de gado
éfquelas em que há registro
de ingresso em suas contas

ãncárias do valor obtido com
�hansação comercial.

'

6
.

Para evitar ser processado,
«�nan apresentou documen-

I tos com o objetivo de com

ro;ar licit:ud� � suficiência
e rendimentos por meio dos
uais pagou pensão alimen
ícia para a filha que teve-fora ' " terialmente verdadeira, ou

o e�safuerit(j� seJ:n'r'é-tbti:d;ià' .

sêj a, 'seguiu os' trâmites ode

mpíeiteiraMendes Júnior:' " 'émissãó, tramitação e registro
Entre os papéis há notas no âmbito das secretarias de

fiscais e GTAs (Guias de Agricultura e de Fazenda do

Transporte'de Animais), do- Estado de Alagoas.
cumentos usados por Renan Em Brasília, outro grupo,

, parajustificar, no Conselho de de peritos do INC se de-
I

�tica, que a venda de gada bruçcu sabre os extratos
desuapropriedade emMurici bancários apresentados por
(AL) serviu como fonte de Renan. Surgiu daí a iden
recursos legítimos para o tificação de inconsistências

pagamento da pensão. entre as datas das transações
Feita a análise pelos pe- com gado e o dinheiro que

ritos do INC, que trabalharam alimentou seu saldo bancário.
:em Maceió, a conclusão foi Renan afirma que tirou de
que a documentação apre- sua própria conta o dinheiro
sentada por Renan é ma- da pensão alimentícia. As

Presidente do Senado espera hoje a decisão do Conselho de Ética

quantias' seriam repassadas
mensalmente 'ao lobista da;
Mendes" 'J{llllôr 'Cl'aucÚd
Gontijo, encarregado defazer
os pagamentos.

O presidente do Conselho
de Ética, senador Sibá
Machado (PT-AC), não

.
descarta um novo adiamento
na votação do relatório que
absolve o senadorRenan, que
seria votado ontem e foi
remarcado para hoje. "Mar
quei a sessão amanhã (hoje)
para as 13h30, mas podemos
remarcar um novo horário

para esperarmos a perícia",
afirmou. (Folha de S.Paulo)

Secretario-geral do
NAE pededemissão
BRASíLIA

o coronel Oswaldo Oliva
Neto, secretário-geral do
.NAE (Núcleo de Assuntos

Estratégicos), pediu demissão
segunda-feira ao presidente
Lula. Oliva Neto ficou con

trariado com a escolha do
filósofo Rob�rto Mangabeira
Unger para a 'Secretaria
Especial de Planejamento
Estratégico, que englob'ará o

NAE.
Desde o tempo em que o

AE e�teve sob comando de
uii G��hiken;:Óliva: Neto
abalh?u ,n�m projeto de
ng() prazd"para' ô 'p�ís, com

metas para o ano de 2022,
bicentenário da Indepen
dência.

Com a escolha de Unger, o
coronel, que é irmão do
senador Aloizio Mercadante

(PT-SP), disse ao presidente
que achava que perdia sentido
sua permanência no posto.
A posse do filósofo,

aconteceu ontem, no Palácio
do Planalto, após três

adiamentos e uma série de

complicações. A indicação foi
feita em abril, patrocinada
pelo vice-presidente da

República, José Alencar, do
mesmo partido de Man

gabeira, o PRB.

NOVOS PARTIDOS

T�E veta criação
de dois partidos

O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) negou o pedido de

criação de dois novos par
tidos: PF (Partido Federa

lista) e PND (Partido Nacio
nalista Democrático). Os

requerimentos de criação
desses partidos foram nega
dos por não atenderem às

exigências da Lei dos Par
tidos Políticos. Entre as obri

gações que deixaram de ser

cumpridas está o reco

lhimento de 468.890 assina

turas de apoio. O TSE infor
ma que o indeferimento não

impede a criação dos dois

partidos. Apenas obriga o

recolhimento das assinaturas.

r'>.
I,

• PELO
Os Estados Unidos mobilizaram dezmil soldados."

helicópteros de ataque e veículos blindados para uma

ofensiva contra a rede al-Qaeda ontem. en]' urna das
maiores operações desde a invasão do lraque, em ;2003� �.

Os militares disseram que 22 m.ilitantes foram mortos"
nas primeiras horas da ação ao redor dá cidade de Baquba,
na Província de Oiyala, abrigo da al-Qaeda ao norte de

;

Bagdá,
'

"O objetivo final é destruir a influência da al-Oaedanésta
província e eliminar sua ameaça contra o povo", disse em. .

comunicado o brigadeiro-general Mick Bednarek, vice
comandante geral de operações da 25a Divisãode
Infantaria,

'

O comunicado não afirma' quanto tempo vai durar a

ofensiva. Mas a ação coincide com operações parecidas,
mas menores, lançadas nos últimos dias contra alvos da
al-Qaeda ao redor de Bagdá.

Moradores de Baquba, 65 quilômetros ao norte de

Bagdá, contaram que Baquda está sob toque de recolher
total.

A operação acontece dias depois que os militares dos
EUA afirmaram ter completado seu aumento de tropas no

Iraque, para 160 mil soldados.

EUA colocam
dez mil soldados
contra a al-Qaeda
no Iraque

22 militantes
foram mortos
no início da ação

MAIS DE 200 MORTES
As forças internacionais e afegãs foram responsáveis pela
morte de pelo menos 230 civis, 60 deles mulheres e crianças,
desde o começo de 2007 no Afeganistão, informou ontem a

agência Acbar, que lidera dezenas de ONGs afegãs e

estrangeiras nesse país.

AUMENTO DE REFUGIADOS
O número de refugiados em todo o mundo aumentou pela
primeira vez em cinco anos, de acordo com relatório
"Tendências Globais 2006", da ONU, divulgado ontem, O
número total de refugiados aumentou em mais de 14% no ano .

passado para 9,9 milhões: ' 1 •

I

Hlmiríac
]�:30;b 23:00 Ilnras

l.m::aI: \

Teatro do scAlt
Jilraguá eLl>.su1 � SiC

Li:guc c Adquil;.a o !leU COIlvitc:
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VIAGEM: CONSTRUÇÃO DATADA DO SÉCULO XVII VIRA HOTEL NO PELOURINHO

História e conforto
num mesmo Ingar

Especialmente restaurado
para quem tem bom gosto e

adora juntar lazer e cultura,
o Convento do Carmo é o

primeiro hotel histórico de
luxo no' Brasil. Localizada
no Pelourinho, bem no

centro de Salvador (BA), a
construção é datada do

século XVII - iniciou no ano

de 1586 e terminou em 1730
- e j á foi palco de inúmeros
acontecimentos históricos,
entre eles o rendimento dos
holan-deses, em 1645,
época em que o convento foi
transformado em fortaleza e

quartel, quando as janelas
do andar térreo serviram

para abrigar os canhões.
O conjunto do Convento

do Carmo é formado pela
Igreja do. Carmo, que
continua funcionando nor

màlmente; uma sacristia

pintada em ouro, na qual,
entre outras preciosidades,

estão guardados os pa
ramentos usados nas cele

brações durante os séculos
XVI, XVII e XVIII ; duas

capelas; o Museu do Carmo;
e dois claustros, onde ficam
os quartos e .dernais de

pendências.
A sacristia merece um

destaque à parte. Chama a

atenção a escultura em

madeira do Cristo Atado na

Coluna, datada do século
XVIII; talhada por Francisco
das Chagas, a peça é

cravejada de rubis re

presentando as gotas de

dé,conçeSS!íO celebrado entre a Brasil Telecom e a Agência Nacional de
ação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), todas as ligações locais

ama ;;er medidas em minutos". Esta mudança possibilita malar controle da sua conta

t�5 OÃ. MUDANÇA DE MEDIÇÃO DAS LIGAÇÕES LOCAIS DE PULSOS PARA MINUTOS, NOS ESTADOS

i; TO, GO, RS., SC, PR E NO Df.
,

,

14

MEDIÇÃO EM MINUTOS A PARTIR DO DIA

06/07/2007

VENCIMENTO DA 1" CONTA EM MINUTOS

24/08/2007 .

11/07/2007 27/08/2007
17/07/2007 <' 04/09/2007
21/07/2007 09/09/2007

19 19/09/2007
26/07/2007
31/07/2007

14/09/2007

Com a medição em minutos, apenas a franquia e o valor das ligações excedentes serão alterados. Os demais itens de

tobranta, como.assinatura e ligações de fixo para celular, permanecem inalterados.

'"Ite[aç�o não válida para localidades não bilhetadas (NãO alcançadas pela mudança em minutos).

CONFIRA A ESTRUTURA TARIFÁRIA, AS FRANQUIAS E OS VALORES DO PLANO BÁSICO EM MINUTOS PARA LIGAÇÕES
lOCAlS ENTRE TELEFONES fiXOS:

\

Franquia 200 minutos para terminais de uso residencial A franquia, que consta na assinatura
do telefone, não é cumulativa de um

em minutos 150 minutos para terminais de uso não-residencial e tronco mês para o outro.

FORMA DE TARIFAÇÃO

FO�MA DE TARIFAÇÃO E VALOR DO MINUTO EXCEDENTE À FRANQUIA"

GO

,
I
t
f
r
I,

('

o tempo mínimo par ligação·
completáda é de 30 segundos,
mesmo que a,ligação dure menos.

A partir de 30 segundos o usuário
. serácobradoproparcionalmente 0,10563 0,10267 0,10267 0,10877 0,11041 0,11941 0,10267 0,10267 0,10267
por décimo de minuto (de 6 em 6

segundos até completar o minuto
ou fraç50).

será cobrado um valor âxo por
ligação, equivalente a 2 minutJJs.

'j)témpodeduraçãoda ligação 0,21127 0,20535 0,20535 0,21754.0,22082 0,23882 0,20535 0,20535 0)0535
não será consíderado.

MTPR se DF RO Ae RS TO

de;,segunda a sexta-feira das 6 às 24 horas, e aos sábados das 6 às 14 horas.
: dê sÊ!gunda a sexta-feira de O as 6 horas, aos sábados de O as. 6 horas e das 14 às 24 horas, e aos

de O as 24 horas.

cçrn a estrutura de tarifaçào semelhante a do Plano Básico em pulsos, basta
amento com o Cliente para solicitar informações sobre o Plano Alternativo

OJaiT)pém é um' plano em minutos.

fQ1'tem��te a,q'ativa £lara
turistas.Andando pelas ruas
do Pelourinh0 você poderá

uma série de coisas:
,igrejas, Joja� ge artesanato,
r�staurantes, bares, museus,
artistas, etc.Caçla uma com

sua'lilitória. (AllahAndrade
-}3allia - Investiment�.com)

fit

��._..". ,

BrasilíeleêolT1
ENTENDA A MUDANÇA NA SUA CONTA TELEFÔNICA COM A MEDIÇÃO EM MINlIJOS
Na sua fatura, você vai encontrar o total das ligações locais rÊ!alizadas de um telefone fixo

simples. Confira:
i

�!.oooa!
--
_--- ...._....

...... 41D21<'uu

......... ,...�
t7Julho'*" .. SO,GOi

!'-:;;.'�""""""""";;;;';';;""""""'.;;,;;"�
�1\""&............, Ui

L��� iij
L. ..���.� �j

Liga�ões locais
medidas

em minutos.
ISSO é mals_ controle

e simplicidade para v\Kê.
Sua fatura e nota fisail

ainda mais fãcll da entendei. 10 SERVICOS DA BRASILTEtECOM 00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

Aproveite.

20 SERVICOS DA BRASILTElECOM

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESASi
"

�.
.

8raslITelecom

Nt U....101...,.'_ cmt.I 1L- -.- ---'__,----"-"
_._,_.........

Na sua Nota Fiscal, você vai encontrar o descritivo consolidado de todas as ligações locais realizadas. Ê muito mais controle. confira:

s"'�,
�.�... ,,·:zt��

p..lF.�•.""

, =-===1£.....

��......

_(:!IIIInM.M

-----�._--

seq
1
2
3

Data Minutos radlados valor

.16/06/2007 MIN. 0000000000,0
16/06/2007 MIN. 0000000000,0
16/06/2007 MIN. 0000000000,0'

Data Minutos radfados v.,Jor

16/06/2007 MIN. 0000000000,0
16/06/2007 MIN. 0000000000,0
16/06/2007 MIN. 0000000000,0

Data Minutos fadfados v.,Jor

16/06/2007 MIN. 0000000000,0
16/06/2007 MIN. 0000000000,0

Data Minutos radfados
16/06/2007 MIN. 0000000000,0
16/06/2007 MIN. 0000000000,0

SERYlCOS lCKAIS HORARIO REDUZIDO
CHAM. lOCAlS 8RAStllIl£COM
(lIAM. lOCAlS OUTRAS OPERADORAS
CHAM. lOCAlS ACESSO INTERNEI

Seq
4
5
6

SERV!COS lOCAlS A tOBIIAR HORARIO R£DUZlDOSeq
CHAM. ACS BRASILTElECOM 9

CHAM. ACS OUTRAS OPERADORAS 10

� � .....-j .�JI$.�IS.P�f'tXOI
t--,=,_..........-.,......-�""-"'-"'"-'"'---........_""""=� TOTAL OE' MINUTOS LOCAIS
t--,=-="___--_=-==----+-..,,,,-.,�� fRANQUIA EM MINUTOS

�----�----�--__t MINUTOS EXCEDENTES A fRANQUIA
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Quase
250 anos de

f(ll

h história de
�

.

(I dedicação à dança
poderão ser vistos neste

final de semana na

apresentação do Bafé
Real da Dinamarca. A

companhia, considerada
uma das mais antigas do

mundo, chegou a Santa
Catarina ontem e sobe ao

palco da Scar na próxima
. sexta-feira, 22.
O programa do'

espetáculo inclui músicas
coreografadas de ninguém
menos do que Stravinsky,
Tchaikovsky e Prokofiev.

Quem for até o Centro
'Cultural ainda tem mais

chances de não se

arrepender da escolha
feita. Isto porque, além

.

dessas obras clássicas, o
grupo também promete
mostrar outras, dessa vez

tendo como pano de
fundo trabalhos

.

contemporâneos. São

cinco entradas diferentes,
sendo a abertura com "O

Conservatório", e o

encerramento com

"Napoli 3º Ato", ambas de

August Bournonville e

músicas de H.S. Paulli. No

total, serão cerca de 90
minutos de peça.
Os ingressos custam R$ 30

para o público em geral. .

Estudantes e idosos pagam
R$ 15. As entradas devem
ser adquiridas na

secretaria da Scar durante
o horário comercial-A

apresentação acontece .a

partir das 20h no Grande
Teatro.
Antes de parar em Jaraguá
do Sul, porém, o Balé-da
Dinamarca passa por
outras duas cidades:

Joinville e Blumenau.

Depois disso,
Florianópolis e Criciúrria
também recebem o grupo,
que esteve no Brasil pela
última vez em 2005.

O CORREIO DO POVO

Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de

Marechal Deodoro da Fonseca, 191
Alameda 25, sala 11- Fone 30

Balé Real da Dinamarcà
chega ao Estado para
.

cinco apresentações
e uma delas é em

Jaraguá do Sul

'Q Balé da ümarnaroa está instalado no

Teatro Reá.! de Copenhague, local onde
trabalham 850 pessoas. Delas, 98 são
bailarinos. a grupo é patrocinado pelo
governo dinamarquês e faz, pelo menos,
110 apresentações a cada ano. O

sJwes;�o é tanto que os concursos
anuais de seleção da companhia chegam
a reunir 200 crianças, todas na tentativa
de conquístar uma das 15 vagas
dispc;mfbiHzadas.

��DIA DEMOLAY
DA PIZZA"

•

. DIA DEMOLAY DA PIZZA
·20/06/07 - DAS 18:00 ÀS 00:00 HORAS.

PIZZARIA E CHOPERIA CASARÃO
3372-2332
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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)
(t9h30, 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

II

I
II

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - 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

"Festa
GUARAMIRIM '.

Apae
. Festa Junina
22 de junho

Jantar
JARAGUÁ DO SUL
Restaurante da Recreativa Duas
Rodas
Jantar Afro-Brasileiro
Amanhã, às 20 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do • O D IA OE HOJ EMundo
(14h30, 18h, 21h10-
Sex/Seg/Qui)
(18h, 21h10-

, Sab/Dom!Ter/Qua)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h-

,

Sab/Dom!Ter/Qua)
Cine Cidade 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21 h30 - 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
MlIlldQ. (�jlgL ., 'i-' ,,�,�'l-;)I t '.'
(1'41'1'40, 18h, 21 h1 O wlodosJi)"S' . oi 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)

Almiro pede extensão da ciclovia

o Correio do Povo, edição semanal de 13 a 19 de junho 1987, informava
que os vereadores de Jaraguá do Sul encaminharam várias reivindicações
nas sessões legislativas daquela se�ana. Dentre as principais, a indicação
de José Gilberto Menel, para implantação de lombadas em toda a extensão
da Rua 25 de Julho; a de Marino Lenzi, solicitando a PrefeITura a doação de
um toldo para servir de abrigo na entrada principal da Creche Constância

Piazera, e ainda 'de Almiro Farias Filh'o, o pedida de estudos para a extensão
da ciclovia desde a Rua Francisco de Paula até a Rua Jorge Buhr, próxima a

Ferj.
Na justificativa o vereador declarou que face às dificuldades que a Celesc
tem para a implantação de luminárias na BR-280, até a entrada da
faculdade, a ciclovia viria diminuir o risco de acidentes, principalmente à
noite .

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

Apreciando a natureza, o leitor Francisco Rodrigues clicou um ribeirão na

Usina do Bracinho, em Schroeder.

• UTILIDADE PÚBLIGA
�Curso
O curso de extensão

"Formação de Auditores
Internos da Qualidade"
acontece dias 25, 27 e 29
de junho, no Centro

Empresarial. Inscrições no

fone 3275-7059.

�Festival
As inscrições para o 5a
Festival Alternativo que
acontece no dia 10 de
novembro no Parque
Municipal de Eventos;
podem ser feitas na

secretaria da Escola Bicho
Grilo.

�Diversão
O Projeto "Brincando no

Bairro" será realizado
nesse sábado, 23, no
Bairro Três Rios do Norte,
no pátio Posto Vicenzi,
Rua Domingos Anacleto
Garcia, n.o 1728.

1':'

• PREVI�S�Ã'O·;DO TEMPO

• ANIVERSÁRIOS

O CORREIO DO POVO

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

'''1

LEIA O MUNDO

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

oi

Sol em todo o Estado

Uma massa de ar quente atua em Santa
Catarina, deixando o tempo estável com sol
entre nuvens. Da Grande Flprianópolis ao

norte do estado, mais nuvens por causa-da
circulação marítima. Umidade relativa do ar

baixa, principalmente no Oeste.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE
MíN: 13° C
MÁ)(: 24° C
Sol'

� . QUINTA

¥ MiN: 13°C
MÁ)(: 25° G

Spl
•

>�.�
,,'

� Fases da lua

Sol com nuvens

SEXTA �
MiN: 13°C �
MÁ)(: 24° C

SÁBADO
MíN: 13° C
MÁ)(: 24° C

Sol com nuvens

CRESCENTE

� 22/06

MINGUANTE.

')) 08/06

� LegendasCHEIA

q:")0Q_"
Ensolarado Parcialmente

nublaco

I

I

11
61

LORIANÓPÓLlS
MíN: 13°; MÁX: 22'

I

30/06
Nublado instável Chuvosa Trovoada
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• NOVELAS

Eva se emociona ao rever Conr�do.
Clara se joga nos .�ra�os do p�1.
serranias se modifica: a pensao de

Carlão muda de nome; um novo bar

bre ao lado do O'Brasil e Pérola abre

�ma livraria. Lucas chega à casa de

conrado e Eva. Eva reclama porque

conrado vai sair com Lucas. Conrado

diz que Loreta jamais respondeu às

suas cartas. Loreta aperta contra o

peito um maço de cartas. Lucas conta

que Nina se formou em Engenharia de

r" Minas. Conrado confessa que sente

atração por Eva. Rafael ouve qu_ando
Zilda diz que Eva e Conrado estao

.

juntos graças à sua intervenção. Eva \

não consegue tocar e diz a Peter que

está esquecendo as notas.

� GLOBO - 19H

Sete Pecados
Beatriz quer saber o que fazer para um

homem se apaixonar por ela. Clarice e

Dante arrumam as roopas para viajar.
Barão diz que o homem é uma alma

iuminosa, e que, para conquistá-lo,
Beatriz vai precisar fazer com que ele

peque. Beatriz sai 'com Danielae Ariel e
faz o maior sucesso. Vitor diz ,que ela

agora é uma éstrela. 'Pedro obriga
Beatriz a entrar em seu' carro. Beatriz -

confessa que jamais o amou Elvira

descobre que Carla é apaixonada por
Dante. Beatriz manda Maciel descobrir

o endereço de Dante. Romeu pergunta
se atília tem notícias de Juju. ·Maciel
�onta para Beatriz que Dante vai para .

;Sariloche. Beatriz decide: v.iajartambém
.

ara 'Bariloche com Rebeca: ','; \

Antenor convida Lúcia para ir a um

[desfile
de jóias. Fred se preocupa

quando Olavo lhe diz que vªi levar
Bebel�a�jHntar.ltagri e $1;:ula "t '1 ':

imontam Um plano para que'Iaís não

.jfalte ao.de,sfiler,ClemenJe telefona para
Tais e finge ser.'urrfricaç\) que quer

.

iencontrá�la nodestíle. Vidal convida
(Gilda para ir ao desfile com ele. Mateus
conta para mãe o seu encontro com

IAntenor. Lúcia procura Antenor e
'reclamapor ele ter procurado Mateus.

Antenqr propõe um jogo: que ela saia
três vezes cornele para que ele prove,
que Rã!l.é camp �!a·pensa, Lúcia aceíta
Antenorcônta para Õaniel'queÜcia é
perfeita para ser a mãe de seu filho. A
festa começa. Paula anunca o

Ilançamento' da coleção de Evaldo

i Rocha. Iaís fica lívida'
.

• RECORD - 19h15

,M1 ;'/'U' '''';8''-1''<-U�, . (J';�, O ;'.

Dri6a�ferece"cii'���i�6 a Mas�ote para
que ele a libere. Ele pega o dinheiro,
joga a carteira longe, e diz que ela será
castigada porque arruinou a vida de
Agenor e foi ingrata com Eliana e com

Vicente. Mas avisa que ela vai gostar
do castigá e a agarra contra a parede.
Drica grita por socorro e Mascote
tampa-lhe a boca com as-mãos.
Quando Zoé toca uma música de Lucky.
Nina dança sua coreografia e a galera
vai ao delírio. Enquanto isso, Cherry se

agarra com o barman.

• RECORD - 20h

Vidas Opostas
Daniela diz a Patrícia que uma garota de
programa como ela não tem condições
de desafiar a polícia e que já viu muita
menina se dar mal por bem menos.

Pat:ícia garante que ela estará entre
amigas e Daniela afirma que quer depor
Contra Nogueira, mas não pode se
expor sem garantias. Patrícia assegura
que POde lhe dar garantias de

.
segurança, mas que precisa estudar
como fazer isto. Patrícia explica a
Neusa que fará uma petição relatando
tUdo o que aconteceu e despachá-Ia
com o �Uiz de. plantão ainda esta noite

� de manhã, despacha com o Juiz da
ara de Família para que a 'guarda
provisória retorne para Neusa.

Extra

��NASCEU
A âtrilJulia Roberts, 39 anos,

-

.
'-'

deu à luz seu teréeiro filho
nesta segunda-feira. O menino
chamado Henry Daniel Mod�r
nasceu em Los Angeles, '

,.

informou a revista People.
Julia Roberts e DannyModer :

anunciaram a gravidez do
terceiro filho em dezembro. O
casal já é pai.d9s çêmeos
Hazel e Phinnaeus, de dois.

. anos de idade. No ano

passado, a atriz rodou 0 filme'
Charlie Wilson's War, o
primeiro desde ql:le foi mãe
dos gêmeos.
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��MAIS UM
Katie Holmes, casada com

Tom Cruise, pode estar

grávida do seu segundo filho,
de acordo com a imprensa
britânica. Por conta disso, ela

. teria mudado o visual, e agora
circula com o cabelo mais
curto. Segundo o jornàl The
Sun, a mãe de Suri Cruise, de
1 ano, anda escondendo a

gravidez com modelitos mais

largos. Testemunhas contam

que Katie demonstrou que
. está superfeliz e emocionada
com a chegada de mais um

herdeiro.

• SUDOKU

SOBRE O JOGO

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

quadrado 'de 3x3.

II HORÓSCOPO

****

extra@ocorreiodopovo.com.br

��ACABOU
Diego Gasques terminou
namoro com Iris Stefane

por meio da empresária
ex-BBB, Arlete Braga,
segundo o jornal O Dia. I

declarou em seu blog qu
relação acabou porque Di
é "muito jovem e imaturo

para administrar a fama e

qualquer relacionamento
nesse momento". Diego v

.

mais longe sobre a ex
"Quando ela vê uma câmera
fica cheia de coisa, depois
muda. Eu não preciso passar
por isso".

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

Numa obra
Essa é pra você perceber como tudo na vida é uma questão dá ponte
de vista. O camarada vai trabalhar numa obra, como ajudante de
pedreiro. Logo no primeiro dia, o mestre-de-obras chama a sua

atenção:
- O, Vicente! Os outros serventes levam dez tijolos decaca vez! Por
que você leva só cinco?
- Ah, o senhor sabe como tem gente folgada nesse mundo!...·

responde o trabalhador - Vai ver eles tem pn�guiça de fazer duas
viagens!

Perdendo o emprego
O jovem que tem um currículo perfeito não se conforma pelo fato de
uma empresa não querer contratá-lo:
- Pôxa, mas por que motivo não fiquei com a vaga? - pergunta ao

encarregado pelo departamento de Recursos Humanos.
- Desculpe ... Eu poderia até inventar uma desculpa mas nossa

empresa só trabalha com h-omens casados. . .: t
- Mas porquê? - questiofl_a\qJ.Qvem, in�ig�,ªPfl:JÕ(�Qr-êAQ,so'são rtf�!,��': i
inteligentes e competentes que os solteiros?
- Não! - responde o homem do RH - Mas estão muito mais

-

acostumados a obedecer...

Escorpião 23/10 a21/11
Persista, vai dar tudo certo. Talvez só

precise rnudar alguns procedimentos,
incrementar e inovar os meios para chegar
aos fins, o que elevará ainda mais os seus

altos níveis de qualidade. Outra coisa:
trabalho de equipe. Você é ultracapacitado,
mas uma assessorta competente não faria
mal nenhum. '

I'
I

Áries 20/3 a 20/4
Antes de apostar seu escalpo no tal projeto
ou negócio, convém conferir se tudo é
realmente como você está pensando e

revisar todas as cláusulas do contrato. Sabe
como é, arianos são tão empolgados com

suas idéias e consigo mesmos que às vezes

passam por cima de detalhes bem
.

importantes.

Touro 21/4 a 20/5
Um tanto quanto inquieto, com ou sem

motivo? Talvez seja interessante, tourinho:
umas sacudidelas podem desatolá-lo dos

brejos da mente, libertá-lo de tranqueiras do

corpo (e da alma). Não está conseguindo
pensar com a objetividade de sempre? Ser
um pouco irregular pode ser bem mais
criativo ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Apesar de sua natureza comunicativa, há

situações e ocasiões em que é legal ser
rnais seletivo: nem tudo deve ser divulgado.
Cuide de sua energia e de suas criações,
não deixe vazar sua força. Certas idéias se

nutrem no silêncio de suas profundidades,
para só depois expressarem a pleno o seu

potencial.

)

Câncer 21/6 a 21/7
Ok, sua idéia pode ser rnesmo muito
complexa, mas não é de hoje que você
vem se preparando pra isso, tem o

conhecimento bem sedimentado e ninguém
domina o tema como você. Mostre a tese

que você bolou, as histórias que imaginou:
a criação se completa na materialização da

invenção.

Leão 22/7 a 22/8
Enquanto procura o papelzinho com o

telefone daquela(e) gata(o), aproveite pra
fazer uma revolução na leo-caverna e se

desprender de coisas que não fazem mais
sentido para a pessoa que você é agora. As

lembranças estarão sempre em você, rnas
.

não precisam ficar ocupando o espaço de
novas emoções ...

Virgem 23/8 a 22/9
Se a sua alrna anda lhe enviando

rnensagens que você não está entendendo
rnuito bem, por que não pára quieto um

pouquinho para ouvi-Ias melhor? Está

superocupado, tem muita gente? Tudo bem,
amigo Virgo, só não se adie, não se engane:
dar tempo para si mesmo équestão de
primeira necessidade.

Libra 23/9 a 22/10
Em meio ao discurso da mente, há

pensamentos para se ir mais fundo, há
idéias a 'viabilizar, propostas interessantes

para apostar suas fichas. O que não é

possível realizar agora, registre no

caderninho, abra um novo arquivo em seu

computador, amarre um barbante no dedo ...
Não se esqueça de si.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Você queria mais, tinha projetado coisas·
maiores e superlegais e agora baixaram o

tal decreto de contenção, cortando o seu
embalo? Se você não se deixar abater e
usar sua criatividade e a proverbial
paciência caprlcornlana. conseguirá bolar
um plano alternativo e ainda sair dessa
assobiando.

Aquário 21/1 a 18/2
Não subestime 'quem está à seu'lad.dtHá 't/;
outros especiais como você, Irater�qUé!riah6::;
outros seres dotados de gênió; visão e

" .

sensibilidade. Óticas diferentes da sua podem
completar o quadro, mostrar o que mesmo

você não conseguiria ver sozinho. Abra IJm

abraço, o coração, a mente, o canal de'

recepção ...

Sagitário 22/11: ª 21/12
E essa nuvenzinha ciiiza em cima da sua

cabeça? XÔ, nuvenzinha! Sacuda-a e faça
chover, não há tempo, hem espaço pra
chatices na sua vida. Certas coisas que você
anda insistindo em pensar são apenas
loucos rodeios de neurônios estressados,
não se leve tão a sério. Relaxe, não pire por
tao pouco.

Peixes 19/2 a 19/3
Passeios por seus profundos mares podem
surpreendê-lo com inusitada transparêncla.
Coisas há muito tempo naufragadas e

esquecidas (?) passam a fazer sentido,
mostram nexo e função em meio à confusão
de águas, algas e areia. Fotografia revelada
de si para si, luz do insight que invade o

escuro.
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EXPOSiÇÃO
O Museu Histórico Emílio da
Silva abre hoje às 19h30min a

exposição de fotografias
"Contos jaraguaenses. Dois

fotógrafos. Duas visões. Uma
cidade". Os trabalhos, clicados
por Chan e Lúcio Sassi, são

paralelos ao livro "Contos

jaraguaenses., Trinta escritores.
Trinta contos. Uma cidade" (Ed.
Design).

XIiTAISUNITA
Episódio recente de agressão
covarde e gratuita feita num

órgão de imprensa a um cidadão
boa praça e querido por todos
me faz pensar que a sociedade
não deveria mais aceitar no seu

meio um xiita/sunita com

identificação telepática com os

iranianos, -aqui travestido de
dono da verdade. Esse tipinho
de gente, metido a ditar o que na

sua torpe visão é o que merece

ser retratado e vive tentando
corrigir tudo e todos, é 'na

verdade um mal-amado,
frustrado, de repente até com

carmas de vidas passadas, com
neuras 'que podem levar à

impotência, anorexia e outras

d ísfunções, sem contar a

arrogância e antipatia. Ah, o

dito-cujo acha que é famoso em

Jaraguá e exemplo de
.profissionalismo. Pode?
� " , ,

CONGRESSO
, Do próximo dia 27_de junho até

ó dia primeiro de julho,
acontecerá em Florianópolis o

19° Congresso Brasileiro de
Cirurgia Dermatológica. O
encontro contará com a

presença de nomes consagrados
daárea.

FEIJOADA
A diretora social da Associação
Atlética Banco do Brasil
(MBB), a minha amiga Maria
Helena Sedrez Fagundes, já está

a mil ultimando detalhes para a

gostosa feijoada, preparada pelo
esmerado feijoeiro Sérgio
Lazzaris, que acontecerá no

próximo dia 30 de junho na sede'
da associação. Maiores

informações e compra de
convites no fone 3275-0424.

MACARRONADA
No dia 14 de Julho, será realizado
no 3° andar do Shopping Center
Breithaupt mais um Sábado da
Solidariedade, com a tradicional
macarronada. Evento dos bons.
Essa, macarronada já é

considerada a maior de Santa
Catarina, e este ano espera um

público ainda maior ,que na

última edição, pois além de
contar novamente com a

qualidade das massas, toda a

renda adquirida no evento será

repassada para as entidades
'beneficentes Apae, AMA, Rede
Feminina de Combate ao

Por Moa Gonçalves � Sugestão (moagonçalves@netuno,com.br)

o ator Eriberto Leão, após representar a peça "Fala baixo senão eu grito!" .na SCAR, deu
um rasante na festa à fantasia na COMBAT.

PARADA GAY
Essa é para turma GLS: no próximo dia 30 de junho acontece a la Parada Gay de Itajaí. O
evento que tem no comando o Popular Zezinho Gonçalves terá concentração em frente à
Casa da Cultura Dide Brandão, a partir das 11 horas. De Jaraguá do Sul sai uma caravana.

Fernando "Caçulinha" Parizotto, Jailson Angeli, Marcelo Luiz, Kledson Bonati e Armandio
Nascimento, na t- Feijoada da Imprensa, realizada na Chácara do radialista Albino Flores, no último
sábado dia 16.

, �

�."'Páafili1la
Disque-entrega

3275-1689

fi TE CONTEI!

'I

Tem mais um casamento por um fio. O babadd só não veio a pública
devido à divisão de cifras que, segundo consta, passam de cinco zeros,
Quem viver verá!

Hoje quem recebe todo o carinho dos amigos e familiares pela passagem
de mais um aniversário é Sam ira Pazzeto. Os nossos maiores
cumprimentos.

Na batuta do badalado fotógrafo Renato Rizzaro acontece amanhã no
Museu de Arte de Blumenau a abertura da exposição Aves da Floresta
Atlântica.

O meu elogio de hoje vai para o pessoal bacana da loja Portobello Shop,
que além de ter os melhores produtos do segmento, como a linha
Artesanale (foi inspirada na famosa cerâmica Brennand, do Recife, do
artista Francisco Brennand.) conta com o atendimento simplesmente
supimpa dos amigos Marcos e Carmem Luz.

É bem nesta quarta-feira, às 20 horas, que a Galeria de Arte Erwin CUrt
Teichmann, em Pomerode, abre as portas para artistas consagrados da
regiãomostrarem sua obras Cenário da Cor.

No dia 23 de junho a COMBAT promove festa de trêsanos, O babadovai
pegarfogo.

Quem anda mais feliz que ganso novo na lagoa é o casal Dr. Francisco e

Vera Reis, O motivo de toda felicidade é que eles foram os grande
sorrudos, na festa do CPL, realizada na última sexta-feira no Clube
Atlético Baependi. Os pombinhos ganharam um final de semana

todinho pago num resort cinco estrelas para curtirem juntinhos.

O meu abraço de hoje cheio de energias positiva vai para o Prefeito de
Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, o Dego, que além de amigo é uma

figuramuito humana.

Embora que um pouco atrasado, registramos hoje com muito carinho a

niver da amiga Graziele Spezia, festejado ontem dia 19. Ela apagou 25
velinhas " , ', .

A DICA DE HOJE É:

SOLDADO DE DEUS

com Tim Abell
e William Mendieta32752058/99320502

, 'FRASE DO DIA .. meA DE QUARTA

"Época triste a nossa: é mais
fácil quebrar um átomo do que
o preconceito!"
Albert Einstein.

É dia de.curtição rio

Smurf's Lanches.

.-
�

Os amigos'Luiz Carlos e Dianne Katie Konell Chiodini estão de

volta, após curtir férias nas praias do Ceará. Na foto, com os amigoS
Gílmar e Vanda Falco, de Sorocaba SP, nas falésias de Morro
Branco - CEo
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