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Função parlamentar em pauta
,

PARAPAN

Chefe da equipe
brasileira visita

Jaraguá do Sul
Alberto Martins da

Costa esteve ontem na

Arena Jaraguá e falou sobre
os atletas que representarão
o Brasil no Parapan. .8 Ciclo de debates reuniu cerca de 150 pessoas, entre vereadores da régi'á'o',-lunciónários públicos e àgentes polítíco's ao Estado

Banana é tema de audiência pública
CESAR JUNKES/OCP

Representantes do
Ministério da·

.

Agricultura tenta,.m.{
tranqüilizaros
produtores de banana
da região quanto à

possibilidade de

embargo da fruta
catarinense para o

mercado argentino.
Reunião trouxe

deputados, fiscais e,
bananicultores a

Jaraguá do Sul. .?

,Weg faz doação
de computadores' ._..............._

para escolas

INCLUSÃO DIGITAL

A Weg lançou ontem o

projeto "Inclusão digital: .

aperte esta tecla", que vai
beneficiar mais de 20 mil
estudantes da microrregião
com a doação de

computadores. Cerca de
280 equipamentos usados

.

serão reaproveitados ern 56
escolas estaduais e

municipais. 116

'\

OLESC

Seis equipes
da região na

fase estadual

Jaraguá do Sul com três,
Guaramirim com duas, e
Massaranduba com uma, se

garantiram na fase
Estadual da Olimpíada
Estudantil Catarinense,
que acontecerá de 3 a 11
de agosto, em Rio do Sul.
.7

I

18°
MÁXIMA.NiíNIMA

Chuvoso durante o dia,
e a noite .86
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I, EDITORIAL

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo,com,br

o CORREIO DO pot

Estado, diplomatas e outras

autoridades, além de execu

tivos e empresários, envol
vendo setores como agribu
siness, energia, infra-estru
tura, logística, tecnologia,
automotivo, e subcontratação
industrial. Para se ter uma

idéia do grau de importância'
do evento, basta dizer que a

edição passada foi realizada
em Berlim entre os dias 8 e

11 de julho.
As exportações brasileiras

para a Alemanha totalizaram
em 2006 US$ 5,67 bilhões. As
importações somaram US$
6,5 bilhÕes. Santa Catarina

exportou nesse período US$
283 milhões, corri. destaque
para fumo, carne de frango e

móveis. Nas importações,
que somaram US$ US$l77
milhões, os principais itens

foram máquinas e equipa
mentos, lúpulo e produtos
químicos.

Nós e a Alemanha O CORREIO DO POVO
,>Os empresários de Santa

Catarina apresentaram na

Câ.mara de Comércio e In

dÕ$tría - Brasil-Alemanha

(ÂHK), em -São Paulo, o En

c��tro Econômico Brasil
Alemanha 2007, que será

�éalizado em Blumenau,
entre os dias \ 8 e 20 de
.novembro. Foram reunidos
cerca de 60 executivos de

algumas das maiores em

presas alemãs com operações
no Brasil, como Bosch, Sie
mens, Bayer, Hamburg'Süd,
Lufthansa, Dr. Oetker e

Faber-Castell. Esta foi a

prirne ira de uma série de

ap,resentações que serão rea

Itzadas pela Fiesc ao longo
dos próximos meses para

�fvulgàr o evento.

t' Entre as novidades anun

cl�qás está a realização da

r#hnião de diretoria da CNI
de novembro em Blumenau,
d�z;endo para a cidade 9S
,-<....., I

Para se ter uma idéia
do grau de importância
do evento, basta dizer

que a edição passada
foi em Berlim"

presidentes das Federações
de Indústrias de todo o país.
J á o governador, Luiz Hen

rique vai transferir para,
Blumenau a sede do governo
durante os dias do evento de
novembro. Outro evento

paralelo ao Encontro-Brasil
Alemanha será a inauguração
da nova sede do Consulado
Alemão em Blumenau.

O evento vai reunir

dirigentes de instituições
públicas federais, estaduais e

municipais, minis tros de
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• DOS BLOGS

Id":J3;iUJDlMENSTEIN
A morte preenee
o aumento da população de
idosos traz novos desafios
à sociedade para que
tenham uma vida digna. Um
desses desafios parece
numa pesquisa Datafolha:

apenas 12% das pessoas
com mais de 60 anos

fazem atividades
educativas. Isso significa
uma morte precoce, por
revelar um desinteresse

pelas novidades da vida. Há
nisso um preconceito. É a

idéia de que só devemos

aprender e nos interessar
pelas novidades do
conhecimento se tiver

algum impacto produtivo.
Segundo o Datafolha,
idosos com atividades
educativas sentem-se, mais
saudáveis e dispostos pela
simples razão de que _

se

sentem descobrindo o

mundo. Não é um problema
só da terceira idade. Na
sociedade do conhecimento

"Nós somos o único país desenvolvido do mundo onde ninguém nem sabe o nome do ,sai-se melhor quem faz do

ministro do meio-ambiente, Quem quer que seja, e à rnaorla das pessoas nem sabe se, aprendizado não um fim,

e,.',· 'a,'la ou ele" está num programa de proteção a testemunhas há seis anos, Até os
mas um meio, disposto a
reciclar-se sempre. "

Democratas conquistarem amaioria no Congresso, nenhum ministro do meio-àmbiente
d,ê' Bush se apresentou ao comitê da Câmara responsável por energia e clima".
Edward Markey, deputado democrata norte-americano.

Esse éo.pior dos mundos.para a ínsíítuíçàoa qual todos nós pertencemos,
que é"çj Senaooca República, que não pode pagar, na sua imagem, por uma
circunstância, pelo julgamento do caso do nosso presidente RenanCalheiros".
José Agripino' (RN), líder do OEM no Senado, afirmando que o Senado não pode entrar em

, recesso em julho sem que o processo contra o presidente da Casa esteja solucionado.

'-, .

_�' ENTRE ASPAS

,
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�palavradOleilor@UOI.com.br
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.:;� PONTO DE VISTA"

Atraso salarial não

gera danos morais

ASexta Turma do Tribunal

Superior dó Trabalho rejeitouI

agravo de instrumento contra
. decisão do Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região (Santa
Catarina) que negou a exis

tência de dano moral recla-
'. madó por um trabalhador sob

�legàção de atraso no paga-'
, ' mente de seu salário.
,

O empregado, após demitido,
ajuizou ação trabalhista em que
reclamava o pagamento de

indenização por danos morais

que teria sofrido pelo fato de a

empresa haver incorrido em

atraso no pagamento de seu salá

�o, durante dois meses seguidos.
; A sentença da 2ª Vara do
Trabalho de Blumenau (SC)
deferiu o pagamento de corre

ção
-

monetária em relação ao

IUJi;ÜHfJc. MELLO

Doha? Quem?
,

Se um rnarclano pousasse
, na Terra e lesse os Jornais
do Brasil e dos Estados
Unidos. nos últimos dias,
acharia que pertencemos a

dois planetas diferentes.
Enquanto o noticiário
brasileiro foi dominado pelo
colapso das negociações
comerciais em Potsdam, o
futuro da Rodada Doha,
subsídios agrícolas, os

periódicos americanos
ignoraram solenemente o

assunto, dandos
materinhas insignificantes
aqui e ali, com exceção de
um tardio editorial no

'

Washington Post de

domingo. Já a primeira
éntrevista de Paris Hilton
fora da cadeia - será para
NBC? Para ABC? - foi o
assunto. Nessas, o ex

vice-presidente AI Gore
continua circulando pelo
país para lançar seu livro
The Assault on. Reason (O
ataque contra a razão),

.. , onde ele expõe sua tese'
, sobre a idiotização da

, mídia arnerlcana.:
.

�bIOg,eSladao,com,b'/blog/pal'lcia

• CARTA 0'0 LEITOR

atraso salarial, mas não re
conheceu a existência de dano
moraL O empregado recorreu ao

TRT de Santa Catarina,
mediante recurso ordinário,
alegando que os reiterados
atrasos no pagamento do salário
abalaram sua dignidade como

cidadão, submetendo-o à

humilhação e constrangi
'mento. O TRT, porém, negou
provimento ao recurso, desta
cando não vislumbrar dano a

.

direito de personalidade.
O autor insistiu no tema,

interpondo recurso de revista
com o objetivo de reverter a

decisão, mas o TRT afirmou que
os fatos e as provas, devida
mente examinados pela Vara do :

Trabalho, não poderiam ser

reexaminados. Diante da

.Rodrigo Olher Fernandes
Garcia

.

Advogado na Cassuli
Advogàdos Associados.
Fonte: SITe TST.

,

" Liberdade para que?

IljjljUaCHAGAsj:
Al,ívio no governo
A� primeiras avaliações na

,

Aeronáutica e no Planalto
. .: são de 'que as medidas

baixadas na última sexta.
feira pelo governo
funcionaram. O movim�nto
nos aeroportos está quase
normal. A temida reação ,

"um por todos, todos por
urn" não aconteceu e há
sinais de que a

possibilidade ficou mais
remota. Na avaliação de
Lula e dos ministros
responsáveis, há uma '

diferença básica entre esta
crise e as outras: desta
vez, o governo tinha um

plano de contingência, que
botou na rua. O prestígio do (

comandante da Aeronáutica,
Juniti Saito, está em alta no

Planalto, pois foi ele quem
elaborou o plano ao longo
dos últimos três meses:

Nesse ambiente de alívio,:
ninguém fala na demissão
do ministro Waldir Pires e

'nem na do brigadeiro José
-, • Carlos' Pereira, da Infraero,"

. queandaram com, osdlas..
"

contados.
"

'. ,

, � bIOgdDSbIOVS,bIl9:IQ,COm,b'

-Nilza Helena da Silva Vilhena
Funcionária pública

Li a carta da leitora Gabri- à liberdade de poder votar nas Quando a leitora declara ti

, . '" ' ela, publicada' no penúltimo .proxunas eleições.novamente, 'que,' por outro lado, se nãófosse >,'negativa'do tRT de Santa d
/ fim de semana, onde nos relata pagar impostos e ouvir os feitos a dernocracia e a liberdade l,:

Catarina em negar seguimento,
que democracia, liberdade e absurdos destes senhores: 'expressão, talvez nem ao meo );

ao recurso, apelou ao TST, d
,
igualdade não fazem parte da Mas nas próximas eleições pudesse estar se manifesta0 o

mediante agravo de instru- 1sua vida acadêmica, o que me estarão todos lá e exercendo na mídia, concordo p eoa' \

mento, com o objetivo de e'fez pensar que na realidade, não nossa liberdade de escolha os mente com ela. Mas' cá eotr ii

destrancar o processo. da ,I

fazem parte da vida da grande colocaremos no poder nova- nós, a mesma liberdade que ,c

O relator da matéria, juiz r
'

maioria da população bras i- mente, acreditando que assu- ,a nós cidadãos comuns, opa' "

convocado Luiz Antonio 'fleira. mirão o compromisso de go- tunidade de nos man! eS' ,

Lazarím, após citar trechos do de "

Parece que o único direito vernar pelo povo e para o povo, tarmos diante dos rumos l

acórdão regional, reafirmou não I ,

1 a'
'a ser respeitado é o dos repre- Em campanha encherão nossa sociedade, nos eva c

ser possível o reexame dos fatos, ' J1l '"

sentantes do povo, a união em nossos olhos com histórias de termos que ouvir, em U
,face à Súmula 126 do TST. E I

prol de um bem maior, só existe obras realizadas {a que custo e .discurso oficial, de uma [11' ,

concluiu pelo não provimento I 'cio'quando este bem é' para eles que com que qualidade?), nistra do governo Luiz na ' ;

do agravo, tendo em vista ser
S' h' 1: ' I'd - - I b d ão vale a .

mesmos. o a rorça e uta por mun arao nossos coraçoes aque e a sur o que na
inviável o reconhecimento da

causas que lhes interessem e/ com suas belas promessas e pena ser aqui repetido.ofensa direta e literal à Consti- es
ou lhes beneficiem. Os valores utopias de um' país no rumo Por isso" a�·gos

leitOr, ,I,

tuiçâo Federal, assim como não ef' "

morais foram substituídos por certo, progressista e sem muitas vezes, e reciso p .

ter sido caracterizada violação e1valores em espécie e a nós resta corrupção. guntar: Liberdade' ra qu '

ao Código Civil Brasileiro,
como sustentado no recurso Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados' ,t�ail

'

(AIRR-4489 /2003-018 -12 - redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, �"""

40.7). Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone ('" nao serão publicados).

"
'

,
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DE FUNDO por Julimar Pivallo• LINHA

Sorteio de Ingressos
Esta coluna está com cinco ingressos para o amistoso de vôlei
feminino entre Brasil e Sérvla, partida que acontece amanhã, às
18h20,. na Arena Jaraquá, Pórtánto, para não. ter tanta moleza, para
concorrer ao ingresso precisá responder a uma pergunta. Os cinco
primeiros que. responríersm, ap.enas:. p�IO e-mail
esporte@ocorreiodopovo.com.br,·. terão o. di'reitO .de assistir,' de
graça, o jogo entre duas das maiores seleções do murdo. A pergunta
é: Quantas vezes o vôlei feminino do Brasil foi campeão pan
americano? A resposta e o nome dos ganhadores serão divulgados
nesta coluna, na edição de amanhã. Boa sorte. Maslemore-se. só .r
vale pelo e-mail esporteeoocorreíodopovo.com.br.

Juveiltusc
.'.

A equipe juvenil do Juventus/:
· FME garantiu no sábado, no .:

· Estádio João Marcatta, a :
'

.

.

classi�ícaçã'o' para a seçunda
fase do Campeonato Estadual. A

·

vaga foi conqulstada com uma
·

vitória por 3xO diante do
Guarani de Palhoça, com gols
de Jony, Romerito Tanque e

Tiago André.
.

Autógrafos
Para os fãs de voleibol, a dica ...
desta manhã é .a sessão de

autógrafos e fotos que as :'. .'

jogadoras da Seleçãc Brasileira,
darão na agência do Banco do

.
'

Brasil do centro, das 11 h30 às
12h30. A CBV informou também

que não haverá distribuição de

ingressos para o jogo de amanhã
à noite na Arena Jaraguá.

Basquete
A equipe Unimed/FME tem dois
desafios, nesta semana no

Ginásio Arthur Muller, pelo
Campeonato Estadual Juvenil
Masculino. O primeiro jogo é

hoje, às 20h contra Itajaí, terceira
colocada da competição com

oito pontos. Na sexta-feira, 29, às
20h30, o time jaraguaense
enfrenta Xaxim, quarto com sete.

Copa Arweg
A terceira rodada da Copa Arweg
acontecerá neste domingo, na

cidade de Schroeder..
Envolvendo atletas dos nove aos

15 anos, a competição reunirá
várias equipes da região -

Instituto Educacional Jangada,
Colégio Bom Jesus, Escolinha
do Falcão, Rio Negrinho e São
Bento do Sul.

Fulsal feminino confirmou o título em uma final emocionante contra Brusque, com o gol do título saindo nos segundos finais

Seis equipes se, classificam

'para raso estadual da Otesc Po��i!c,iá·'iSr"ame'aç�am .

"'
...:'1 .J:•..il� ")1)."'; �.\_",.)t�:.J;.J:'.,;. ?;!. � ...,�-j,:.:J.'�_' ..... \. I ,1; 1

qrevé durante 'o 'Pan
.

vi. 1_ . ' .. l., a'·� �J.j t ' h.... �;":t I;... h.üt, (l � �iJ'�� ZL ....;,....�.: '�.:i' tt!.:.tti.
estará representadopelos dois Completando as vagas da duas partidas emocionantes.
basquetes e Massaranduba cidade, a ADHJ/FME As meninas bateram São

pelo futsal masculino. A fase venceu Blumenau na final Bento do Sul par 39x34 e os

estadual da competição por 18xlS e chega como uma meninos venceram Timbó

acontecerá de 3 a 11 de das favoritas na fase estaduaC pai 47x:41. "Estamos f�lizes
agosto; �m Rio doSul,

. poistambémé a atuàlvice-' porque-o trabalho é -novo, ..

". Aprimeira a garantirvaga � campeãestadual. Asmeninas
.

iniciamos ele',há um ano e

.

foi a Malwee!Raumak/FME
.

do handeboljaraguaense meio.já batemos na trave-ano
nó futsal feminino, na' final ficaram perto da vaga, mas' passado", disse ó técnico do

realizada na segunda-feira. perderam a disputa do ter- time masculino, Manoel.
As jaraguaenses bateram ceiro lugar por 16xl0 para Vieira. No ano passado, a

Brusque na finar: par 4x3 de Barra Velha.
.

equipe de Guaramirim ficou

virada, com o gol do título Já Guaramirim conquis- em segundo lugar e apenas
saindo faltando 18 segundos tau um feito inédito, classí- um passava para o estadual.

para o fim da partida. Tam- ficando pela primeira vez o Quem também fez bonito

bérn de Jaraguá do Sul, o basqueteparaafaseestadual, foi o futsal masculino de

basquete feminino da Facul- ainda mais sendo tanto no Massaranduba. Confirmando

dade Jangada/FME venceu

Piçarras na decisão par 68i40,
confirmando o favoritismo.

. \ �.

Jaraguá do Sul"
Massaranduba e

Guaramirim terão

representantes RIO.DE JANEIRO nhararn da sede da Polícia
Civil até a Assembléia.Legis-

V-irias' ',:,cat�gor:ia� : de: 'l�tiv� Flmnin�nse': Ó' gt)lP�' .

'

servidores públicos pretendem . estava com várias faixas rei- .

, I
promover manifestações' vindicando melhores salá�ios
durante os Jogos Pan-Amer{; e' condições de trabalho. A

canos, no Rio de Janeiro. principal queixa da classe é a

Depois de professores da rede perda da gratificação especial
estadual, controladores de de atividade' desde 200 1.

vôos e agentes federais, poli- Segundo o presidente do sin

ciais civis ameaçaram realizar dicato , Fernando Bandeira, os
uma greve durante o evento. governantes. não estariam

,Pelo menos 200 inspetores investindo na polícia. "Quere
e delegados fizeram um mos que o Rio de]aneiro
protesto ontem pelas ruas do tenha uma polícia digna ebem
Centro do Rio. Eles cami- remunerada".

�. ,CArv1BORIÚ

Seis equipes da região se

garantiram na fase estadual
da Olesc (Olimpíada Estu
dantilCatarinense). A etapa
regional terminou ontem, em
Camboriú e, destas seis, qua
tro ficaram com título de

campeão e as outras duas
com terceiro lugar. Jaraguá
do Sul classificou o basquete
e futsal femininos e o hande
bol masculino. Guaramirim

a boa fase na competição, eles
venceram São Bento dó Sul

por Sxl na final.

feminino como nomasculino,
com as duas equipes termi

nando em terceiro lugar e em

'Vôlei temlnlnetará
. . '

...

preliminar amanhã
TAÇA POMERODE�;;"Nadador fica em 5°

;Iugar no Brasileiro

SUB-20

Vitória perde e

Flamengo vence

Malwee/FME na

liderança isolada
:t A equipe Malwee/FME

venceu as três partidas que

disputou no fim-de-semana,
válidas pelo turno da 2ª fase
do Estadual de Futsal Sub-
20. Com os resúltados
conquistados em Concórdia,
o time j araguaense lidera o

grupo com nove pontos. Eles
venceram Joinville por 6x2,
São João Batista por lIxO e

Concórdia por 16x 1. O
'returno será nOS dias 27 e 28
de julho, no Ginásio

Wolfgang Weege.

O Vitória perdeu, fora de

casa, por 2x 1 para o Cara
muru e ocupa agora a vice

'liderança da Taça Pomero-

de, corri. 21 pontos, quatro a

menos que o Água Verde de

Pomerode, que venceu o

Água Verde de Timbó por
2xl. Já o Flamengo bateu o

Atlético por 3x 1, mas

continua na lanterna. Nos

aspirantes, o rubro-negro foi
. ultrapassado e agora está em

segundo, junto com o Vitória,
com 19 pontos.

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP ARQUIVO/PIERO RAGAZZI

I JARAGUÁ DO SUL
"

O atleta Henrique Fructu-·l

: azo, da equipe Ajinc/Urbano/
:< FME, ficou em quinto lugar
: nos l.S00m livre do Brasileiro

. Juvenil de Inverno, realizado
, no Rio de Janeiro (RJ). O
nadador de .16 anos conseguiu

.': diminuir ,5Çtempo que era de
, 17rnin3iYseg70 para l Zrnin-

, 1�seg2. Competiram também
I Pao J attos, Aléxis Schroe

..

' r, Midiã de Andrade e

távio de Azevedo.

JARAGUÁ DO SUL
Amanhã, às ISh, a equipe

ADV/FME fará a preliminar
do amistoso entre Brasil x

Sérvia, contra a FURB/BlU
menau. A partida é válida

pelo Estadual adulto. O

ingresso é o mesmo válido

para o confronto entre as duas

seleções, que continuam à

venda na Arena Jaraguá por
R$ 20, sendo R$ 10 para

estudantes, com limite de
'.

compra de quatro por pessoa.Henrique Fructuozo baixou o tempo l:Ienrique OIi.veira: técnico da, equipe .
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VISITA: ALBERTO MARTINS DA COSTA É TAMBÉM SECRETÁRIO D-E ESPORTES DE UBERLÂNDIA (MG)
PIERO RAGAZZI/OCP

Presidente da FME, Jean Leutprecht, Alberto Costa e assessor Janderson Ferreira durante visita na Arena Jaraguá na tarde de ontem

Chefe ua delegação brasileira do

Parapan visita Arena Jaraguá
Costa acredita Que
o Brasil brigue. - .

pelo' primeiro ·Iugar
na pontuação. geral

espaço, já que a cidade do

triângulo mineiro também
deve inaugurar uma em

breve. E ele gostou do que
, viu. "É um espaço muito

bom. Prático e dentro da

concepção do que estamos

esperando construir", afir
mou.

Mas Costa tem um desafio
<'

maior pela frente este ano.
Depois do Pan-Americana,
ele vai para o Rio de Janeiro,
onde chefia a delegação
brasileira que disputará o

Parapan. E acredita que o

Brasil brigue pelas primeiras
posições. "Temos competi
dores de alto nível. Vamos

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

O chefe da delegação
brasileira do Parapan (Jogos
Paradesportivos Pan-Arne

ricanos) e secretário de es-.

portes de Uberlândia (MO),
Alberto Martins da Costa,
esteve ontem em Jaraguá do
Sul, para conhecer a Arena

Jaraguá. O objetivo da visita
é conhecer a estrutura do

brigar com Estados Unidos,
México e Canadá, e esta

remos com a maior delega
ção de atletas, de toda a

história do Brasil, incluindo
se aí as Paraolimpíadas",
disse Costa. Nesta compe

tição, serão 230 pessoas

representando nosso país.
Costa lembrou de um fato

interessante. Ao contrário do

que muitos. ,pensam,
competições paradesportivas
não são tão recentes. A

primeira edição do Parapan,
por exemplo, aconteceu em

1967, em Winnipeg (Ca
nadá), na ocasião, apenas

para paraplégicos. "Nos,

últimos anos é que vem

ganhando destaque na mídia
brasileira e a sociedade
então descobriu o para

desporto. "Depois desse des
taque, os paraatletas ga
nharam e muito. Hoje as

empresas não vêm eles

apenas como o lado social,
mas também comercial",
disse Costa.

Hoje o Brasil é uma das

potências paradesportivas.
Na última Paraolimpíada, em
2004 em Atenas, o Brasil
terminou em quinto lugar no
quadro de medalhas, sendo
o terceiro melhor país das
Américas.

O CORREIODO POVO

Falcão recebe mais
um prêmio mundial

.

.'

JARAGUÁ DO SUL

O craque Falcão recebeu
mais um prêmio interna

cional. O site futsalpla
net.com divulgou uma lista
com os melhores jogadores do
mundo na modalidade, e o

.

craque da Malwee foi o mais
lembrado por 88 técnicos de
todo o planeta, que fizeram

parte da votação. O segundo
lugar foi de Schumacher, do
Boomerang Interviú da

Espanha, com 3S votos. O

goleiro espanhol Luis

Amado, também do Boome

rang, ficou em' terceiro com

32.
O camisa 12 recebeu este

prêmio pela segunda vez em
sete edições. A primeira foi
em 2004. Falcão se mostrou

feliz com o resultado. "Minha
maior satisfação é que,

mesmo atuando no Brasil, ser
tão bem lembrado lá for�
como eu fui. Justamente pela
diferença em relação ao
segundo lugar", comemorou,
"Este título é muito impor_
tante para mim. Me dá mais
motivação para continuar
melhorando cada vez mais'!
completou.

'

A visibilidade do jogador
vem aumentando. Em anod�
Pan-Americana, vem gao
nhando destaque em publi.
cações nacionais, como a

revista Veja, que o colocou �
como urn dos ídolos do Brasil �
na competição' que comeca
em julho, no Rio de Janeir�, �"O aumento da exposição é
notória. E isso é bom para

f·

mim e para o esporte, que
cada vez mais fica em evi
dência no cenário nacional e
mundial", afirmou.

Falcão recebeu o prêmio de melhor do mundo do site futsalplanetcom UI

Beblnhn e Vagner
admitem cobrança
PUERTO LA CRUZ atacantes.

Principal atração da
A urn dia da 'estréia da seleção na Venezuela, Ro

.�ele�'ão �� Cppa 'ÀmédGa;,'� " btnha afirma ter G.onsdê�cia
dupla dê fr�);lte escolhida pelo de que 'um desempenho insa
técnico Ounga' para .o tisfatório da seleção na Copa
primeiro jogo diante do América pode ser creditado

"

México, hoje 'às'21h45 em a ele. "Sei que, se a seleção
Puerto Ordaz, admite estar na não for bem, as críticas vão

linlfa; 'dffrente dacobrança vir em cima de mim. Mas
a fespeito do desempenho. 'estou preparado", declarou.
brasileiro na Venezuela. Por Vágner Lave admite que
motivos diferentes, Rabinho e inicia a Copa América com a

Vágner Lave começam a
.

missão de manter em alta o

Copa América oficializando a desempenho ofensivo da sele
necessidade de logo de cara ção, que recentemente teve

corresponder às expectativas dificuldades nos amistosos de

depositadas sobre os dois preparação para o torneio.
. .'

AGÊNCIA CBf

Vagner love pronto para assumir a responsabilidade na Copa América

Novela Nilniar segue

���o fim no �e�l���m�������j
apóia em uma liminar obtida lu

O caso envolvendoNilmar na Justiça para prorrogar o te

e Cointhians ainda não teve vínculo trabalhista até o dia e�

28 de dezembro deste anO. in
Neste novo capítulo da

'novela', o juiz insistiu para S
que os representantes do

Corinthians entrassem enl di
acordo com o jogador. Corno di
isso não aconteceu a decisão, In, .

,

em primeira instância, SO qi
deve sair no fin� de julho. O

Pi
atacante alega q�a diretoria e�

corintiana não cumçriu conl ci

as exigências qu \foranl In

estabelecidas quan '\ o

contrato foi prorrogado.

flnal. Em mais uma audiência
realizada ontem na Justiça do
Trabalho, o juiz Marco
Antônio dos Santos ouviu as

partes e concede{t um prazo
extra para as defesas do

jogador, do Corinthians e da
MSI apresentarem as consi

derações finais antes da

sentença.
O atacante reivindica o

fim do contrato no dia 30 de

junho, próximo sábado.

Porém, o Corinthians alega

____________________� �� lu\ .__
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�APAC'ITAÇÃO: ESCOLA DO LEGISLATIVO PROMOVE EVENTO EM JARAGUÁ DO SUL

Câmara sedia etapa ne debates
'wbre formação polítlca de se

Gesser lamentou a pouca
s

�Ivulgação do evento, e
r

l, ·elogiou os trabalhos e

os temas abordados
'[

!ARAGUÁ DO SUL

A Escola do Legislative
a

�t0mOveu ontem, na Câ�ara
1

de Vereadores, a 5ª etapa do

Ciclo de debates de sobre
a

formação política de Santa
I,

Catarina. O evento, que

reuniu cerca de 150 pessoas,

entre vereadores da região,
funcionários públicos e

� agentes políticos do Estado, foi
àberto pelo presidente da

p escola, deputado Joares
Ponticelli (PP). Os debates.
foram divididos em: A

formação social e política
�rasileira, O papel do vereador
eo Processo Legislativo.
A primeira parte, na parte

dãmanhã,'foicoordenada pelo
éhef� da Seção de Ensina a

'Õi�t���Ti' ai·-E�toiã "�d6'
. , � .

.

Legislativo, Clóvis Pires da
Silva, que destacou a

Itnportâncía do parlamento na
constituição do Es tado
orasileiro. Abordou também a

função parlamentar,
.

"lembrando a legislação e o

papel do vereador de legislar
e fiscalizar os a tos do
Executivo e do Legislativo.

Evento apresentou ainda o painel experiências e dificuldades da atuação parlamentar municipal

À tarde, a funcionária da
Assembléia Legislativa, Vera
Lúcia Farias, falou sobre o

prôçessb e os procedimintos.
Íegislativos, abordando as

normas e as leis que regula
mentam as ações das câmaras.
A coordenadora da Escola do

Legislative, Carla Maria

Pedroso, destacou a importân
cia dos debates para a

capacitação dos vereadores e

esclarecimento do público em
geral dos procedimentos nos

legislativos municipais.
''A idéia surgiu da neces

sidade de formação dos verea
dores, para que possam exer

cer a função com conheci
mento das leis e dos procedi
mentos das câmaras, oportuni
zando à população conhecer
como funciona as casas",
explicou, informando que as

etapa anteriores foram em Rio
do Sul, Tubarão, Chapecó e

São Lourenço do Oeste. "A

próxima será em Treze Tílias,

no segundo semestre", com
pletou..

OPINIÃO - O presidente da
Câmara, Rodolfo Gesser (PP),

'. considerou produtivo os

debates porque explicaram o

funcionamento das câmaras e

o papel dos vereadores. "Mui
tas pessoas desconhecem a

função da câmara e a confun-
.

dem com a do Executivo. Os
debates sâo importantes prin
cipalmente para os vereadores
de primeiromandato", aposta.

Contradição
, Depois de aprovar por
unanimidade o projeto do
ver�ador Ronaldo Raulino
(PTB) - que condiciona a

liberação do habite-se à

construção da calçada -, a

Câmara manteve o veto do
I prefeito Moacir Bertoldi

(PR) à proposta.
- O Executivo alegou vício

, de origem, o que a Assessoria
.

JUrídica da Câmara contes-
.

tau, alegando que não se

estava criando nova lei mas
, ,

Ihc[uindo uma exigência.

Sugestão'
A administraçãomunicipal

deveria analisar a possibilida
de de se implantar um progra
rna de prevenção à delin
qÜência infanto-juvenil, com
Projetos só ia-culturais e

eSpOrtivo As últimas notí
cias me cem das autoridades'
lJi.uito ais do que ações de

�

COr, ate aos delitos.
rn educandário também
ia bem-vindo.

SilêncIo
Lideranças políticas de

Massaranduba estão estra
nhando o silêncio dos verea
dores do PMDB em relação
à administração municipal.

. Acreditam que por trás da
inércia existe uma possível
negociação com vistas às

f

eleições do ano que vem .:

Por outro lado, o vereador
Inácio Besen tem dito nas

rodas políticas que, se o

PMDB se coligar ao DEM do

prefeito Dávio Leu, deixa o

partido.

Trânsito
Asmudanças no trânsito de

Jaraguá do Sul ainda são

motivos de críticas, mas

muitos motqristas que recla
mam contribuem para que o

tráfego não flua. Estacionam
nas pistas e dirigem a 20 por
hora pela faixa da esquerda,
em ruas com três faixas.
Uma fiscalização mais

rigorosa. resolveria parte dos

problemas.

Raulino propõe novo regime
tributário para as empresas

, JARAGUÁ DO SUL ao governo que analise as

propostas "com carinho" e

O vereador RonaldoRauli- considere a possibilidade de
no (PTB) encaminhou ao atender o setor. O vereador
Executivo projeto que institui
o regime jurídico tributário
diferenciado às micros e

pequenas empresas e às micro

empresas sociais,_ que ainda
estão na informalidade, mas

que pretendem ser formais. A

proposta foi apresentada a

lideranças empresariais do

município e ao secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Márcio da Silveira.

Entre os benefícios previstos
pelo projeto estão: redução da
alíquota do ISS (Imposto
Sobre Serviço), incentivo
adicional para a manutenção .

e geração de empregos e

diminuição do percentual das
taxas de licença para locali

zação, fiscalização de
funcionamento, licença para

.

comércio ambulante, entre
outras. Prevê ainda redução
de 80% damultas formais para
as microempresas.

Raulino disse que solicitou

lembrou que as micros é

pequenas empresas são respon
sáveis por quase 60% dos

empregos formais no país.
"Apresentei o projeto para os

presidentes da Acijs, Apevi e
CDL e pedi que intercedam

por ele junto ao governo

.municipal'', revelou, lem
brando a proposta estabelece
novos limites de faturamento
anual para as empresas do
setor.

SOCIAL - SegundoRaulino
a inclusão das microempresas
sociais no projeto tem como

principal objetivo incentivar a
formalização. ''A informalidade
só traz prejuízos ao Estado,
além de não dar as garantidas
necessárias aos empreen
dedores", justificou, infor
mando' que as empresas que'-

optarem pelo 'novo regime
tributário serão obrigadas a

. cumprir' uma .série de exigên
cias que 6 próprio projetoprevê.

.
,

_',

Haullno quer que governo analise a proposta e a nanstorme ern lei

o escolhido Confusão
O assessor da Presidência

da Câmara de Jaraguá do
Sul, Marcelo Müller, disse

que foi nomeado outra vez

para o
'

cargo porque estão

indefinidas as nomeações na
Secretaria de Desenvolvi>
menta Regional. Mas ga
rante que é o indicado pelo
DEM para ocupar a Gerên
cia de Esporte.

Por causa do homônimo,
um funcionário público da

região recebeu um pacote
endereçado ao chefe. O
office - boy confundiu �s
nomes e entregou para um o

que deveria ser entregue
para o outro. A surpresa ficou

por conta do conteúdo:
dinheiro. Foi um alvoroço na
repartição.

Déficit
Apesar do crescimento das exportações de Santa Catarina

,

para oMercosul � as vendas externas para o bloco regional nos
cinco primeiros meses do ano foram 26,94%:maiores que em

igual período de 2006 - o déficit comercial do Estado foi de
US$ 108,27 milhões.
Entre janeiro e maio, as importações catarinenses do

Mercosul somaram US$ 371,7 milhões, aumento de 21,22%'
em relação aos cinco meses de 2006.

Novas regras
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçãq e

Informática da Câmara Federal entregou ontem ao ministro

Hélio Costa o relatório com as novas regras pará a concessão e

renovação de outorgas de rádio e TVAs normas valerão para,
os processos que chegarem à Casa a partir do dia 1Q .de julho.

Se no prazo de 90 dias as pendências detect�das não forem
resolvidas pelas emissoras, a Câmara recomendará a rejeição.

Pesquisa
..

"

•
.f.

'

Pesquisa CNT/Sensus, divulgada ontem, aponta o presidente
Lula (PT) com 64% de aprovação. O ín:dice de desaprovação :"

ficou em 29,8%. Já o governo federal foi·avaliado positivamente'
par 47,5%, na-pesquisa anterior eram 49,5%.
Para 36,5%, a avaliação d� governo é regular, co�tra 34:3%

da pesquisa anterior, e outros 14% consideram o 'governo ruim.
Amargem de erro da pesquisa é de três pontos,percentuais,

para mais ou para menos.
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INCLUSÃO DIGITAL: HOMAGO FOI A PRIMEIRA INSTITUiÇÃO A RECEBER OS EQUIPAMENTOS

Projeto vai beneficiar mais
de 20 mil alunos da região
Weg vai doar cerca de
280 computadores, que
serão reaproveitados
nas escolas públicas

JARAGUÁ DO SUL

A Weg lançou ontem o

projeto "Inclusão digital:
aperte es ta tecla", que vai

beneficiar mais de 20 mil
estudantes da microrregião
com a doação de computa
dores. Os equipamentos serão
distribuídos para 56 escolas

públicas do Vale do Itapocu
e de municípios onde a

empresa tem sede - Blume

nau, Guaramirim, São Ber
nardo do Campo, Guarulhos
e São Paulo.

O projeto, realizado em

parceria com as secretarias de

educação estadual e muni

cipal, nasceu da idéia de
,

reaproveitar os computadores
da empresa que estão sendo
substituídos. Ao longo do ano,
a 'Peg' deve trocar mais de
400 computadores por novas
máquinas, que atendam aos

requisitos do novo sistema de

gerenciamento de informa

ções e,processos do Grupo.
Enquanto as novas má

quinas eram adquiridas, as

PIERO RAGAZZI/OCP

Máquinas doadas foram instaladas ontem no Homago e já estão sendo usadas pelos estudantes'

secretarias fizeram o diagnós
tico sobre os recursos de
informática de cada escola. <

Na primeira etapa do projeto,
cerca de 280 computadores
serão distribuídos e insta

lados, obedecendo a um cro

nograma que deverá se

estender até de�émbro. "A
Weg acredita que a educação
de crianças e adolescentes é

imprescindível para a for

mação de adultos prontos para
as' oportunidades do mer

cada", reforça o gerente de
recursos humanos da empresa, <'

Afonso Bartolini.

Cada escola receberá uma

quantidade pré-estabelecida
de acordo com a proporção
alunos/computadores. A

primeira instituição a ser

beneficiada é a Escola de

Educação Básica Holando
Marcelino Gonçalves (Ilha da
Figueirar, obHomagO,' que
recebeu dez�mi"utad®F€S�
segunda-feira. A di�eto�;,
Miraci Solange Ribeiro

Hahn, disse que a iniciativa

é um exemplo bem-sucedido
de parceria entre o setor

público e o privado, na medi-
-

da em que se propõe a melho-

rar a qualidade da educação.
'�informática precisa ser

aplicada de forma contex

tualizada às demais disci

plinas, envolvendo interação,
pesquisa e interpretação",
destacou. Até então, a bibli
oteca da escola tinha apenas
três

. co�putaâôtés para
atender aproximadamente
mil estudantes. Para a aluna
do segundo ano do ensino
fundamental, Emanuelle de
Lima Scherbai, 8 anos, os

novos computadores "serão
bons para fazer trabalhos,
desenhar e escrever cartas".

O CORREIO DO POVÓ' �

Oficialmente aberto
Parque Natural

preservação permanente na
região. O presidente d�
FATMA, Carlos Leorna�
K d ' .\
reuz, estaca a Importânci�

de iniciativas como està
afirmando que "Santa Cata.
rina tem um grande potenciàL
em reservas naturais, basta t
interesse dos governantes
municipais em criá-las e

mantê-las, e com certeza ccl
gerações futuras agrade.

- "

cerao .

Após a assinatura do
Decreto, o prefeito recebeu
das mãos de Kreuz a ordem
de compra de um veículo 4x4,
que ajudará na fiscalizaçãoda
área do parque.

PEABIRÚ - Nil. língu'a
indígena tupi-guarani, signi.
fica: Pe (caminho), abir�
(gramado amassado), "Camí;
nho Gramado Amassado",
(OA)

DIVUlGAÇAO

GUARAMIRIM

Roger Daniel Junkes,
estudante do Centro Educa
cional Carrossel, é o novo

presidente da Câmara jovem.
Ele recebeu sete dos nove

votos dos seus colegas.jovens
parlamentares na sessão de

sexta-feira, 22, e no seu

discurso de posse, Roger disse
que trabalhará com mais

empenho para este segundo
mandato a frente da Câmara

Jovem. Como primeira meta

, quer unir os Jovens Parla
mentares em tomo da proposta
de que todos os estudantes de
Guaramirim possam ter sua

Carteir� de Estudante. "É um

sonho para nós ter a

carteirinha de estudante, por
isso vamos nos esforçar para
que nenhum estudante fique
sem a sua" disse o presidente.

Elisângela Sawulski foi

eleitavice-presidente, para

Vereadores mirins

elegem presidente

Junkes recebeu sete dos nove votos

primeira secretária Astrid
Cristina Misfeld . foi a

escolhida, e para segundo
secretário, o eleito foiWagner
Lara. O mandato do presi
dente e dos membros da mesa
diretora será de seis meses, de

junho a dezembro.
.

Depois de definida a mesa

diretora, foram eleita as duas
comissões técnicas penna
nentes e a próxima reunião dos
jovens parlamentares será no

dia 29 de junho.

Cidade ganha quadra
de areia esta semana
CORUPÁ

A Prefeitura irá inaugurar
no sábado, 30 de junho, a

quadra de areia com o objetivo
de criar um espaço para a

prática de esportes pelos
munícipes. A cerimônia

inaugural será às 9 horas na

rua Humberto Galizzi, onde
fica a quadra, e contará com

a presença do prefeito,
autoridades e populares. O
valor investido foi de R$ 18 mil
através de recursos da Divisão
de Esportes, onde a drenagem
e a colocação de areia e tela
foram feitas pela Prefeitura.

Já está licitada outra

. quadra no mesmo valor que
será instalado na cohab .

(conjunto habitacional), onde
foram ampliadas as áreas para

construção de uma cancha de
futebol de campo e umparque
infantil.

De acordo com Diana

CÉSAR JUNKES/OCP

Quadra será inaugurada no sábado

Seidel Bortolotti, secretária de
educação, "o governo local
está focado na qualidade de
vida da população de Corupá,
melhorando o entreteni

mento.
. INFORME - Dia 4 de julho

será realizado na Fundação
Municipal de Cultura, audi
ção para os alunos interessados
em iniciar aprendizagem
musical. O objetivo é incenti

var o talento e aprimorar as

aptidões musicais dos alunos.

BARRAVELHA

Está oficialmente aberto o

Parque Natural Caminho do

Peabirú, que já vinha rece

bendo turistas ao longo deste

ano, mas ainda não havia sido
batizado e nem oficializado a

sua inauguração. A cerimônia

inaugural ocorreu na terça
feira, 19 de junho, na Câmara
de Vereadores com a _pre
sença de autoridades políti
cas, populares e com o

presidente da FATMA, Car-'
los Leomar Kreuz, e com o

presidente da FUND�MA,
Orestes Rebello.
A intenção da criação do

parque é de tornar o muni

cípio mais forte na questão do
turismo e proporcionar aos

visitantes, mais entrete

nimento para com a família
além de criar uma unidade de

Barra Velha tem 14 mil habitantes

ESTORVO

Em frente à AABB, um monte de terra atrapalha quem
passa pela calçada. O estorvo acontece desde outubro do

ano passado, quando a terra deslizou do mu�a ,
'

recreativa. A reportagem tentou contato com o ���Fetano
de Urbanismo, Afonso Piazera, para saber se o

proprietário do terreno já foi procurado pela Prefeitu
para providências, mas ele não foi localizado até o

fechamento desta edição.
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ALERTA: "PLANTAR BANANA NÃO É COMO PLANTAR CHUCHU", DIZ FISCAL

problema na produção de banana traz representantes
<Om

'''"'''''1situação da bananicultura no
Estado.

menta de Sanidade Vegetal
doMinistério da Agricultura,
e José Ribeiro, coordenador
geral de Proteção de Plantas
do mesmo. Ambos tentaram

tranqüilizar os. produtores
prejudicados como problema.
"Ele não é de ordem política.
Todos os embargos precisam
ser tecnicamente compro

vadas", minimizou o primeiro.
Conforme Ribeiro, alguns

estudos sinalizaram a existên

cia da praga em âmbito
nacional e, por isso, a Argen
tina "tirou esta carta da

manga". Na opinião do fiscal,
basta o Brasil buscar alter
nativas e cumpri-las para o

impasse ser reduzido. É neste

sentido que oMinistério vem
trabalhando. O diretor de
Sanidade Vegetal confirma o

pedido de mais 60 dias para a

equipe fazer a coleta e a

análise laboratorial da fruta

produzida em Santa Catarina

e, assim, mostrar qual é a real

GrupO veio explicar
suposto embargo à

iruta catarinense no

mercado argentino

A resposta à solicitação
ainda não veio, mas o clima
é de otimismo por parte do

grupo do Ministério da Agri
cultura. "O nosso relaciona-

.

menta é bom. Acredito que
vamos conseguir", sinalizou
Ramos. Já o coordenador

gerallembrou que "cada um

deve fazer a sua parte e nós

sabemos como estamos agin
do".

Para ele, acreditar no selo
de área livre da ferrugem não

é a melhor saída porque há
centenas de pragas não cons
tatadas até ap'Jra. Em

contrapartida, Ribeiro enfati
zou a necessidc.ie de os

produtores melhorarem o

manejo da fruta a partir de
atitudes simples, como a

limpeza cautelosa do bana

nal, por exemplo. "Plantar
banana não é como plantar
chuchu", resumiu.

I �
I

KELLY ERD!v1ANN
-

JARAGUA DO SUL
I'

; O possível embargo à

banana brasileira por parte da

Argentina rendeu mais uma

seqüência de discussões vin

Guiadas ao Vale do Itapocu,
ontem. A menos de u�a
aemana do prazo estabelecido

pelo país vizinho para a

comprovação da não exis- .

tência da praga palleu
cothripsmusae, popularmente
oonhecida como ferrugem,
}araguá do Sul recebeu

lideranças políticas e espe-
- ríalistas no assunto.

A reunião, que se esten

deu por boa parte do dia, teve
como convidados Girabis

Ramos, diretor do Departa-

III
I

"

I �
Diretor do Departamento da Sanidade Vegetal, Girabis Ramos, foi o primeiro a tentar tranqüilizaros produtores

Ação lembra 'Dia de Combate às Drogas'Lideranças e produtores se mostram preocupados
t t h I. j

.

I /. ,<L.41' I :,11'+-. ,) U:'"

JARAGuÁ DO SUL
'JARAGUA 'o'O'SU[" porr\ógrciria'; televisão, re�é

dias, cigarros, medo, ciúmes,
depressão e outros vícios. A
entidade atua em cinco

frentes: prevenção, interven
ção, recuperação, reinserção
familiar e social e atuação
política.

REUNiÕES - As reuniões

acontecem sempre às 19h30,
com o objetivo de buscar
auxílio mútuo através da

oração e da troca de expe
riências entre os partici
pantes. Nas segundas-feiras,
os encontros são no Salão
Cristo Rei (Paróquia São

Sebastião) e na Paróquia
Senhor Bom Jesus (Guara
mirim}; terças-feiras, na

Paróquia São Judas Tadeu; e
quintas-feiras, na Cornu
nidade São Luiz Gonzaga. O
telefone de contato é (47)
3371-0321 (Igreja São Se

bastião). (DZ)

Ramos. Ele lerribrou os bana- o embargos são incalculáveis.
"O custo só

I

aumenta.

Sabemos que hoje ele é de

R$ 4 a caixa e não recebemos
isso no retorno", explicou.
Santa Catarina é responsável
por cerca de 63% das

exportações brasileiras de
banana, sendo considerado o
terceiro maior produtor da
fruta no País; A atividade
também é a fonte de renda
de cinco mil famílias no

Estado. A audiência pública
realizada ontem contou com

a presença dos deputados
federais Celso Maldaner,
Acélío Casagrandre e Darci
de Matos, além de prefeitos
da região e da secretária de
Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi. (KE)

nicultores e lideranças políticas
da região do fato de a

produção catarinense ter

concorrentes, principalmente
na América Central. "Somos

vigiados a cada passo dado",
disse.

Para o presidente da

Federação de Associações de

Bananicultores de Santa
o

Catarina, Aldo Pasold, os

produtores já se acostumaram

com os entraves os quais são

submetidos consecutivamente.
Por isso, buscam soluções e

acatam amaioria das sugeridas, o

porém, não vêem o mesmo

ocorrer do outro lado (im
portadores) .

Conforme Pasold,
-

os

prejuízos decorrentes desses

A Pastoral da Sobriedade
realizou ontem ação para
lembrar o "Dia Mundial de
Combate às Drogas". Os
voluntários divulgaram o

trabalho da entidade em

frente à Igreja Matriz São
Sebastião com a distribuição
de mudas de palmeira real -

para simbolizar a vida - e de
informativos.

Para Pedro Wasch, 61

anos, a Pastoral da Sobrie
dade foi uma forma de "renas
cer" para a vida. Participante
do programa há três anos e

meio, o aposentado conseguiu
superar o vício da bebida
alcoólica, que o acompanhou
durante cerca de 35 anos.

"Venci com força de vontade
e fé em Deus", comentou.
A esposa Valci, que

também participa da Pastoral,

Além do alerta quanto à
.

possível existência da ferru

: gem em regiões do País, a

: comitiva do Ministério da
� Agricultura, Pecuária eAbas-

tecimento também alertou
, ._

para a ocorrência de outra

praga. É a opogona sacchari,
� uma traça que na opinião-dos
l técnicos é motivo para mais

" atenção do que, a própria
: palleucothrips.

Segundo o fiscal José
t Ribeiro, é necessário tratar

! esses problemas. antes de o

t mercado importador cogitar
lo embargos, e isto não vem
, ocorrendo como deveria. É
nesta direção que também vai
a fala do diretor Girabis

Voluntários divulgaram entidade

disse que as reuniões a aju
daram a mudar de compor
tamento e a ser mais compa
nheira da família. ''Antes eu

era muito mandona, tudo
tinha que ser do meu jeito.
Acredito que iss� influenciou
meu marido a beber", disse.
A Pastoral da Sobriedade

é um programa de auto-ajuda
para dependentes e co

dependentes (pessoas que
convivem com o dependente)
de álcool, drogas, jogos,

Empregados do comércio lutam por reajuste
JARAGUÁ DO SUL CURSO - Na última sexta

feira, a diretoria do Sindicato
do Vestuário participou do
Curso de Formação sobre

Legislação Trabalhista; minis
trado pelo assessor jurídico da
Fetiesc (Federação dos Tra
balhadores nas Indústrias de

SC), advogado Edésio Franco
Passos. O curso abordou o

sistema jurídico de direitos,
assédio moral no trabalho,
acidente de trabalho, doença
profissional, rescisões, e outros
assuntos.

da entidade.
A pauta dos trabalhadores

emConcessionárias é idêntica,
porém, o salário normativo

reivindicado é de R$ 631,10.
Quebra de caixa de 20%,
exigência de assentos nos

locais de trabalho, horas extras
com adicional de 100% sobre
o valor da hora normal,
anuênio, início do gozo das
férias são algumas das cláusulas
de um total de 71, da pauta de
reivindicações a ser encami

nhada ao sindicato patronal.

Sindicato da Educação faz eleições gerais
Os empregados do comércio

da microrregião vão lutar por
reajuste salarial de 10,72% e

salário normativo de R$ 620
durante as negociações com a

classe patronal para
fechamento da Convenção
COletiva ti Trabalho 2007/
2008. ata-base da categoria
éem J de agosto. A pauta de
rei ndicações completa foi

....

rovada na AssembléiaGeral
a última sext�-feira, na sede

JARAGUÁ DO SUL Cut (Central Única dos

Trabalhadores), flíliando-se a

uma central sindical de
extrema esquerda chamada

o de Conlutas, ligada ao PSTU
e ao Psol. A principal arti
culadora da chapa é a

professora "Joaninha" que já foi
candidata ao governo esta

dual pelo PSTU.
As outras duas chapas são

defensoras da CUT.

Sebastião Camargo, deve

ocupar o cargo de Conselheiro
o

Estadual na entidade, en
quanto

o

o professor Rodrigo
Guidini deve ser eleito para
coordenador regional.

Para a direção estadual
existem três chapas inscritas,

A chapa 1 é articulada e

identificada como do PSTU e

tem como principal bandeira
que o Sinte seja desfiliado da

O Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação)
realizou ontem a primeira
etapa das eleições gerais para
renovar as direções. A se

gunda reunião para definição
dos representantes acontece

.

hoje. Na regional do municí
pio há apenas uma -chapa
inscrita.O atual coordenador,

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,
automancarnente 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.

JORGE PIAZERA

Consternados com seu falecimento , agradecem a

todos que remeteram flores, coroas, cartões e
'

acompanharam o mesmo'. até sua morada eterna.

Agradecein especialmente aos que doaram sangue;
médicos e enfermeiros que tornaram mais amena a

sua caminhada nestes últimos meses de vida.
/

Convidam parentes e amigos para participarem na

próxima sexta-feira 29/06, às 19:00 h, da missa de
sétimo dia a ser celebrada na Igreja Matriz São
Sebastião - Centro.

"Crer na vida, nas pessoas, crer no amor." - Este era

o lema de vida do Sr Jorge

COMUNICADO
HOSANE BEATRIZ SCHMOCKEL, PERDEU TODOS OS
DOCUMENTOS.
QUEM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR NO JORNAL O
CORREIO DO POVO. OU ENTRAR EM CONTATO PELO

FONE: 9901-4225

DCA BORRACHAS LTDA

ABANDONO DE EMPREGO' ABANDONO DE EMPREGO ABANDONO DE EMPREGO

Pela presente, convocamos o Sr. Diogo
PilJC"9he� portadordaCTPS n" 3995003,
Sérte 0001/SC, a comparecerno prazo
de48horas na sede de seu empregado�
silo na Rua Prefe�oJose Baue� n' 2720,
bairro Três Rios do Sul, sala n' 02, em
Jaragua do SuVSC, sob pena de restar
caractertzado a infração prevista na letra
"l", do artigo 482 da Consolidação das
LeisdoTrabaIIlo,sendodemilidoporJusta
Causa.

Pela presente, convocamos o Sr. José

Marins, portador da CTPSn' 89963,
Sérte 0056/PR, a comparecer no prazo
de48horas na sededeseuempregador,
sito na Rua Prefeito José Bauer, nO

2720, bairro Três Rios do Sul, sala n'
02, em Jaraguá do SuVSC, sob pena
de restar caracterízado a infração
prevista na letra "i", do artigo 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
sendo demitido por Jusla Causa.

Pela presente, convocamos o S, Evandro
ValdertV�or de Souza, portadorda CTPS

.

n' 83.135, Série 0021-10/SC, a

comparecerno prazo de 48 horas na sede
de seu empreçador, s�o na Rua Prefe�o
José Bauer, n'2720, bairroTrês Riosdo
Sul, sala n' 02, em Jaraguá do SUVSC,
sob pena de restar caracterizado a

infração prevista na letra "i", do artigo
482 da ConsofKlação das tes doTrabaiho,
sendo demitido por Justa Causa.

DCA BORRACHAS LTDA OCA BORRACHAS LTDA

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Festa 1 Vestibular .Acafe
o Círculo Italiano de Acontecem no domingo, 1,

J araguá do Sul realiza nos as provas do Vestibular de
próximos dias 6, 7 e 8 de julho Inverno Acafe. Os exames

a tradicional Festa Italiana, no. seguem das 8 às' 12 horas e

Parque Municipal de Eventos. das 14 às 18 horas, em

O evento inicia às 19h30 de
Biguaçu, Blumenau, Caça-

sexta-feira, com a sangria do
dor, Canoinhas, Criciúma,

barril de' vinho. Os ingressos Florianópolis, Itajaí, [oa
podem ser adquiridos na sede
do Círculo Italiano pelo' çaba, Joinville, Lages,

Palho-

telefone 3370-8636. ça, São José, São Miguel do
Oeste, Tubarão, Videira e

Xanxerê, além de Curitiba,
Porto Alegre e São Paulo. O
candidato deverá levar
caneta esferográfica azulou

preta, lápis e borracha. O

gabarito pre liminar será

divulgado a partir das 18h30
de domingo através do site

www.acafe.org.br, O resul
tado final será divulgado no

dia 9 de julho.

Desaparecido
Festa 2 Moacir Haendchem (foto),

36, está desaparecido desde o
dia 18 de maio. Na época,
trabalhava como auxiliar

próximo ao trevo de Pome

rode. Estava trajado com

calça jear=, jaqueta e tênis,
tem 1,7O metro de altura e

atende pelo apelido de

"Brudi". A família suspeita
que ele está em [araguá do
Sul e região. Informações pelos
telefones (47) 3334-3527 ou

3334-0358.

O Grupo de Idosos Men-
,

sageiros de Assis promove

hoje, a partir das 14 horas, a
quinta edição da tradicional
Festa Junina. O evento

acontece no Salão da Igreja
São Francisco de Assis, no
Bairro Centenário, em Jara
guá do Sul.

DIVULGAÇÃO

Sopas Festa Julina interna
N a sexta-feira, 29, a

Associação Recreativa Cul
tural Rio da Luz "Salão Barg"
promove a Noite das Sopase
Cremes. O .evento tem início

às 19h30. Os ingressos estão

sendo vendidos a R$ 7.
Reservas e informações pelos
telefones 3376-2184 ou 9117-
1583.

O Moto Clube Moicana de Massaranduba informa que a

Festa Julina, que vai acontecer no dia 7 de julho, será interna,
ou seja, somente com convite. O Clube recentemente fez

uma campanha de agasalho que arrecadou 45 quilos de

alimentos, 62 peças de roupas e 44 pares de calçados. Os
mantimentos foram coletados na festa de aniversário do moto
clube e por doações feitas pelos sócios. O clube todos os anos

faz campanha de arrecadação de mantimentos e agasalhos.
Mais informações pelo telefone (47) 9932-9177.

Novos 'apartamentos
A Pr�£eitura de Jaragv.� do Sul e a CEF (Caí�a

Econômica Federal) firmaram contrato para a construção
de 144 apartamentos na Estada Nova. O Residencial

Maria Viecelli será edificado corn recursos do P.A..R
(Programa de Arrendamento Residencial). Os imóveis
são destinados a famílias com renda total mensal de até

'R$ 1,8 !hit O vâ16r total, a ser investido é de R$ �,7
milhões. ACEF atua como agente executor do programa
e aPrefeitura participa com a execução da infra-estrutura
externa. Cada ap-artamento custa R$ 33 mil. O prazo

para a conclusão da obra é de no máximo 12 meses.

Inscrições
Estão abertas as inscrições

para oMestrado Executivo em
Gestão Empresarial, promovido
pela Sociesc (Sociedade Edu

cacional de Santa Catarina)
em parceria com a FGY-Ebape
(FundaçãoGetúlioVargas). O
curso é feito em tempo parcial,
permitindo que o mestrando

possa conciliá-lo com o tra

balho. Com este mestrado, o
profissional poderá exercer

funções de direção ou geren
cial de alto nível, desenvolver
capacidade geren-cial empre
'endedora, lecionar em escolas
ou instituições superiores no

campo de Administração e

prestar consultoria. Os inte

ressados devem entrar em

contato com a Sociesc pelo
telefone (47) 3461-0161 ou pelo
e-mail sce@sociesc.org.bi.

• LOTERIAS

• LOTOFÁCIL
concurso: 231
01 - 02 - 05 - 06. ,,07
10-12-15-16-17
18 - 19 - 21 - 24 - 25 '

OCORREIODOPOVO

Faleceu ás 16:45h do
dia 24/06, o senhor
Adolino Lange com

idade de 56 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério Bom Jesus de
Schroeder.

Faleceu ás 20:15h do
dia 24/06, ,o jovem
Gildomar Gaisler com

idade de 25 anos. O
velório 10i realizado na

Capela Mortuária Crsito
Bom Pastor e o

sepultamento no

cemitério Rio Cerro II:

Faleceu ás 11 :OOh do
dia 25/06, o senhor
Joaniz Rodrigues
Zellner com idade de 61
arms. O velório foi.
realizado em sua

residência e o

sepultamento no

cemitério Três Rios do
Norte.

Faleceu ás 40:00h do
dia 25/06, o senhor
Cornélio Fernandes de

PJWelt�, com idade de

53 anos. O velório foi
realizado na Igreja
Nossa Senhora .

Aparecida e o

sepultamento no

cemitério Santo Antonio
em Nereu Ramos.

Faleceu ás OA:OOh do

dia 26/06, a senhora

Tereza dos Santos com

idade de 65 anos. O
.

velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério da Barra do

Rio Cerro.

• INDICADORES ECONÔMICm

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL •

DÓLAR (EUA) COMPRA

COMERCIAL 1,951

PARALELO 1.99

TURISMO 1,890

EURO

COMPRA

2,56271

0,6392%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



81O CORREIODO POVO

LUIZ HENRIQUE
EMBARCA HOJE
PARA UMA MISSÃO
À ITÁLIA E PORTUGAL

:SISTEMA SERÁ IMPLANTADO A PARTIR DE 1° DE JULHO

'Adesão ao Supersimples
é pequena"> "> diz CNM

DIVULGAÇÃO

RENAN CALHEIROS SE DIZ
VíTIMA DE 'ESQUADRÃO
DA MORTE MORAL:

III

milhões cadastradas pela
Receita Federal do Brasil.

Segundo Paulo Ziulkoski,
as causas desse baixo número
de adesão ao novo sistema só

podem ser duas: inexistência
de cadastro dessas empresas

junto ao fisco municipal,
responsável pela inclusão de

As micro e pequenas em- micro -e pequenas empresas

presas têm até sexta-feira, 29, no Simples Nacional, ou a

para aderirem ao Simples existência de débitos tribu
Nacional ou Supersimples tários com os municípios. No

! (sistema que simplifica o pa- caso de empresas inaclim
gamento de tributos fede - plentes com o fiscomunicipal,
rai;), que entra ern vigor a__ cs.débitos podem ser pagos ou
'parúr de -1º dejulho, do- parcelados, para quê as

I mingo. Mas, segundo dados empresas possammigrar para
citados pelo presidente da o novo sistema até sexta-feira.
CNM (Confederação Nacio- Depois disso, somente a partir
nal dos Municípios), Paulo de 1 º de janeiro de 2008 será

Ziulkoski, até agora apenas aberto novo prazo de mi-

4,5 milhões dessas empresas gração para o Simples Na

optaram pelo novo sistema de cional.

arrecadação dentre as 13,2 Como previsto na lei, o

Entre as 13,2 milhões
de empresas cadastradas

pela Receita Federal,
apenas 4,5 milhões

optaram pelo sistema

BRASíLIA

Simples Nacional é um regi
me único, simplificado, ..
diferenciado e favorecido de

arrecadação e tributação, que
compreende oito tributos,
sendo seis federais (IRPJ,
CSLL, IPI, Cofins, Pis/Pasep
e INSS); um estadual, o

ICMS; e ummunicipal, o ISS.
Para a implementação

desse novo sistema, a partir de
1 º de julho (embora a CNM
tenha tentado adiá-lo, sem

sucesso, para entrar em vigor
a partir de 1 º de janeiro de

2008), a renúncia fiscal.tctal
da União é estimada em R$
5,6 bilhões. Para enqua
dramento na lei, micro

empresa é aquela com receita

bruta anual até R$ 240 mil,
enquanto pequena empresa é

aquela com receita bruta
anual de R$ 241 mil a R$ 2,4
milhões. (Agência Brasil) O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, em entrevista sobre a implantação do Simples Naclonal

Aumenta o consumo de maconha
BRASíLIA

No Brasil, o uso de ma

conha e haxixe (cannabis
erva e resina) pela população
com idade entre 15 e 64 anos

aumentou de 1% em 2001
para 2,6%, em 2005. Essas
drogas sâo as mais traficadas
e consumidas no mundo. O
dado consta do Relatório
Mundial de Drogas 2007, que
foi divulgado ontem pelo
UNODC (Escritório das
Nações Unidas contra Drogas
e Crime).
Segundo o documento, o

resultado do Brasil e da
América do Sul, contrariam
as estatísticas do resto do
lllundo, que pela primeira vez
ern décadas, não apresentou
aUmento e produção e

consUm 8essas drogas.
O a cumento da Unodc

diz -

ue as estimativas oficiais
entregues para formar o

latório sugerem que o

O uso de maconha com idade entre 15 e 64 anos aumentou 2,6%

México e Canadá são os mai

ores produtores de maconha
domundo.

No caso da América do
Sul, Paraguai é o primeiro,
seguido pela produção em

menor escala da Colômbia, do
Brasil e do Caribe. O relatório
revela ainda que o Brasil, por
não ser "auto-suficiente" na

. produção de maconha, é

bastecido pelo Paraguai.

Do total de aproxima
damente 200 milhões de
consumidores de todos os

tipos de drogas no mundo, o
que representa 4,8% da

população com idade entre 15
e 64 anos, 158,8 milhões
consumem cannabis, 24,9
milhões usam as sintéticas,
como anfetaminas e ecstasy,
15,6 milhões consomem opiá
ceos e 14,3 milhões, cocaína.

Consumidor
segue confiante
na economia

Britânicos compram
Serasa por R$ 2,3 bi

SÃO PAULO
O consumidor brasileiro

ainda está confiante na

situação econômica do País,
mas o ritmo de crescimento

deste otimismo já não é o

mesmo. O ICC (Índice de

Confiança do Consumidor)
da Fundação Getúlio Vargas
subiu 0,6% de maio para

junho, passando de 108,5
pontos para 109,1 pontos. "É
o terceiro mês consecutivo de
crescimento do índice,
embora a variação desta vez

tenha ficado bem abaixo dos

2,6% registrados em maio",
informou a FGV em comuni

cado divulgado nestà terça
feira. Houve umamelhora na

avaliação dos consumidores
sobre a situação presente, mas
'estabilidade em relação às

expectativas para os próximos
meses.

SÃO PAULO dá a empresa uma nova posi
ção de liderança. Atualmen
te, a empresa lidera o merca

do de análise de crédito na

Grã-Bretanha e nos EUA.
A Experian espera con

cluir o acordo até o final desta
semana e pretende alcançar

.
70% de participação na Sera
sa até o final de 2007. Robert
afirmou que a Experian terá

a opção de adquirir O'S 30%
restantes da Serasa depois de
cinco anos.

A Serasa, que tem 2,2 mil
funcionários, possui uma base
de dados com informações de
crédito de 161 milhões' de
consumidores brasileiros e

J 1,(

cerca de 5 milhões de

companhias brasileiras. A
empresa é controlada por um
consórcio de bancos. Os prin
cipais acionistas são o Itaú,
Bradesco e Unibanco.

O grupo britânico Expe
rian informou na terça-feira
que vai comprar 65% da em

presa brasileira de informa

ções de crédito Serasa por R$
2,32 bilhões. A Experian, que
coleta e analisa dados de
crédito do mercado, afirma
que a compra da Serasa de
um consórcio de bancos
brasileiros é a última oportu
nidade global de adquirir uma
companhia de abrangência
nacional.

O grupo britânico não

informou quais são os bancos

que estão vendendo suas

participações na Serasa. O
executivo-chefe da Experian,
Don Robert, disse em um

comunicado que o acordo é

"uma oportunidade de trans

formação para a Experian" e

f�
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NÚMEROS: SÃO FEITOS 46 MILHÕES DE ABORTOS POR ANO NO MUNDO

Legalização do aborto

é discutida na Alesc
Deputadas Ada de Luca
e Odete de Jesus
debatem posição de SC

para encaminhar ao

Co.ngresso Nacional

ROBERTA KREMER

FLORIANÓPOLIS

A descriminalização e

legalização da prática do
aborto como questão de saú

de pública ,foi discutida em

audiênciapública na quinta
feira; 25, na Alesc (Assem
bléia Legislativa de Santa

Catarina). A reunião, promo
vida pela Comissão de Di

reitos e,Garantias Fundamen

tais de Amparo à Família e à

Mulher, foi solicitada pela
deputada Odete de Jesus,
que quer levar a posição do

Estado. para o Congresso Na-
cional. ,

'

A audiência foi mediada

peI'â preÚdent� da.comissão,
.� !_.' i.'�J.t':.;. - � 1l\" '

_

deputada" Ada.d€.!J,,1!l:ca, .que
córnêntou 0_ Í'eIatódo da

Federação Internacional Pla
nejamento Familiar, que
estima 46 milhões de abortos
realizados por ano noMundo,
no qual19 milhões são feitos
de forma irregular e 70 mil

resultam em morte da mãe.

PATRicIA GOMESjCNR/ADI

Audiência Pública movimenta debate sobre interrupção de gravidez

"Desde 1970 que o tema é

discutido, rnas creio que

precisamos envolver ainda
mais a população. Levar o

assunto para as escolas, tratar
com seriedade e não achar

que é imoral falar de aborto",
defende Ada. A presidente
da comissão se posiciona
contra o aborto, mas consi

dera "um mal necessário".
Para ela, em determinados
casos deve ser liberado como

em ocorrências de estupro,

gestação de criança desce
rebrada e incesto. Ada tam

bém acredita que a legaliza
ção vaiminimizar os riscos de
morte paramulheres que hoje
recorrem às clinicas clandes
tinas. Mas, a maior dificul-

dade em estabelecer alguns
critérios é que "nossa popu

lação, principalmente a cata

rinense, émuito tradicional".
A deputada Odete tam

bém é favorável a um plebis
cito. "Nós temos que verificar
como está à vontade da po

pulação, apesar de sabermos

que só cabe a Deus nos dar e
tinir a vida", diz a parla
mentar. Odete é contra a

in terrupção de graxip,e:4 e I

acredita que o problema deve
ser enfrentado s com ações
voltadas para a educação em
sentido do planejamento
familiar. Ela acredita que a

regularização de hospitais que
realizam aborto não diminuirá
o número de óbitos.

Fazenda e Facisc avaliam
impactos do Supersimples LHS viaja hoje

,

,

r

para a Europa
FLORIANOPOLIS em uma nova reunião no

Centro Administrativo.

A Secretaria de Estado De acordo com a diretoria

dá FqU�1).da irá coordenar um de administração tributária

encontro com entidades da Fazenda, os tributos

empresariais para buscar envolvidos no SuperSimples
soluções 'que diminuam o são, em sua maioria, de

impacto na economia catari- competência federal (IRPJ,
nense do SuperSimples, que IPI, CSLL, COFINS, PASEP

entra em vigor no dia 1 º de e INSS). Outro tributo en

julho. O secretário Sérgio volvido é, o ISS, de com

Alves recebeu nesta segun- petência municipal. Ao

da-feira, 25, o presidente da Estado, compete apenas o

Facisc (Federação das ICMS. Para Furtado Neves,
Associações Empresariais de o SuperSimples traz na teoria
Santa Catarina), Luiz Carlos uma série de benefícios às

Furtado Neves, que relatou empresas, mas na prática isso

6 receio de micro e pequenos só pode ser avaliado com um

empresái:ios do Estado com estudo prévio do regime. "O
relação ao novo tributo. impacto da mudança pode

"Apesar de ser uma resultar em perda de

legislação federal, a Fazenda· compe titividade para as '

está atenta e em busca de empresas catarinenses. Pre

soluções para garantir que os cisamos estar atentos para

impactos sejam os menores que esta mudança não nos

possíveis", disse o secretário. faça perder mercado", ex

O tema será exposto amanhã plica.

VIAGEM

O governador Luiz

Henrique embarca hoje para

missão. oficial à Itália e

Portugal. O objetivo é

divulgar o Estado e suas

potencialidades e criar e

reforçar laços empresariais e

culturais visando o

desenvolvimento. A agenda
inicia por Roma, onde
constam debates e palestras
para empresários e

importadores de carne. Para

Veneza, estão agendados
encontros e reuniões com

governadores da região do
Vêne to. Em Florença,
governo, univer-sidades e

empresas catari-nenses do

Grupo da Moda

Contemporânea devem firmar
convênio técnico com a

Polimoda. Em Lisboa, o

governador tratará de

negócios ligados ao turismo

catarinese.

-j

O CORREIO DO POV

Pelo Estado

Cortesia
o embaixador do Chile, Alvaro Díaz Pérez,

, esteve ontem no Estado para tratar com a

Polícia Federal sobre a deportação do pe
dófilo Zakarach, detido em Santa Catarina.
O diplomata aproveitou a viagem ao Brasil

para fazer uma visita de cortesia ao gover
nador, já que LHS, em Brasília na semana

passada, foi até o escritório do embaixador,
provavelmente para tratar de missão co

merciai àquele país no próximo mês.

Interino
Vice-governador Leonel Pavan assume inte
rinamente a partir de hoje, pela quinta vez,
o governo estadual devido à missão oficial
de 14 dias de Luiz Henrique à Europa. Nesse
período Pavan deverá acompanhar obras e
projetos em andamento em diversas regi
ões do Estado, já que também é coordena
dor do Comitê de Descentralização. Mais de
50 atos e participações em eventos estão

programados pelo vice que também cui
da da atração de novos investimentos
internacionais para Santa Catarina.

Agenda
A agenda de Pavan como governador inte
rino de SC começa hoje às 14h em Itajaí, na
reunião do Colegiado de Secretários Muni

cipais de Turismo da Amfri, quando discute
apoio governamental ao Plano Estratégico
de Marketing Turístico Integrado dos 11

municípios que integram a região da Foz
do Rio Itajaí. Em seguida, às 16h, Pavan as

sina contrato entre o Estado, pela SDR Itajaí,
com o Instituto Catarinense de Conserva

ção da Fauna e Flora, prefeitura de Balneá
rio Camboriú e Santur.

Festa
O PSDB de Joinville realizou na última se

gunda-feira à noite festa de aniversário da

sigla e reinauguração do diretório muni

cipal. A sede do partido, onde ocorreu o

evento, foi batizada com o nome de Edgard
Meister, que faleceu durante mandato de
presidente. Cerca de 200 lídéres políticos e

militantes estiveram lá.

Derradeira
A última audiência pública doOrçamento Re

gionalizado será amanhã, às 14h, em Rio do
Sul.O encontro está programado para ocorrer
na Unidavi, localizada no centro da cidade, e
reunirá deputados e equipes das SDRs de lbl
rama, Ituporanga, Rio do Sul e Taió.

Associação dos Diários do Interior

Ocorre hoje a última reunião pública da
Comissão Especial do Cade (Conselho
Administrativo de Defesa da Econômica) e
Defesa da Concorrência da Câmara. De acordo
com o presidente da Comissão, deputado
CláudioVignatti (PT), na próxima semana
o relator,CiroGomes (PSB), apresentará
relatório final sobre asmudanças.A idéia é
criar um projeto de lei substitutivo, unindo as

duas propostas que tramitam na Casa, a do
deputado federal Carlos Cadoca (PMDB/PE) e à
do Governo Federal. "Queremos uma proposta
de consenso, já que debatemos muito esse

assunto com a sociedade': ressaltaVignatti. Na
última segunda-feira,Vignatti e o relator Ciro
Gomes se reunirám com o presidente da Resp,
Paulo Skaf. Nà pauta, as mudanças no sistema
brasileirode concorrência. Para Skat, o projeto
de lei é de grande interesse da Indústria.

Kênià Her�andeslFiesp
"""""r -

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC col,unaadi@cnrsc.com.br
CHICO ALVES COM CARLA DARIANO, ROBERTA KREMER/FlORIANOPOUS E FABIANO KUTACH/RJO NEGRI�HO

Mínimo
A Comissão de Trabalho, Admlnlstraçães
Serviço Público da Alesc aprovou ontemo

pedido de audiência pública solicitada pela J

Fetaesc. O evento está marcado para as 10h 1

de amanhã, no plenário Osny Régis., Parti· I

ciparão do.encontro representantes dos
I

198 sindicatos rurais do Estado, que reivin
dicam a implantação de um salário mínimo

'

diferenciado. Segundo o deputado Dirceu j
Dresch (PT) é possível criar um honorário I

estadual e que na Casa já tramita projeto,
que pede salário base de R$ 529.

Em alta
As exportações de"Santa),Catarina para o '

Me,��oslJl mantiveram ,99,S prim�i{os,cigii'li
co meses do ano a tendência de alta. As

.

vendas externas pará 'b bloco de"jMI'êiio"
a maio de 2007 foram 26,94% acima db
mesmo período de 2006. As exportações
direcionadas ao grupo ficaram acima do

,

crescimento total de vendas' externas
I

(19,47%). No entanto; as importações ca- I

tarinenses do Mercosul também tiveram
aumento (21,22%).

Voluntariado
Funcionários em cargo de confia'nça exó- I

nerados ontem na prefeitura de Rio Ne·

grinho seguem trabalhando de forma I

voluntária. A medida partiu dos próprios
comissionados, que tiveram de delxarAd'
ministração após emenda da Câmara de i

Vereadores que extlnqulu cargos de Che- I

fia e Assessoramento da prefeitura. O pre- I

feito Alcides Grohskopf consldera a ação
inconstitucional e entrou com mandado
de segurança. O voluntariado segue no

trabalho até que a Justiça julgue o ques·
tionamento do prefeito.

O deputado fe�e�!r�5i�hO 'B�� ':('�MDB)
chegou à conclusão que o avanço .sconô'
mico da Chinasem que-sejam re�péitad9s
os direitos, de seus trabalhadores torna

inviável a competição com o mercado
chinês. Foi o assunto que mais lhe cha
mou-atenção na viagem a Genebra, onde
participou da Conferência da Organização
Internacional do Trabalho. "Não há como

competir com um país que não obedece.
as mínimas normas internacionais de pro'
teção ao trabalho': lamentou, lembrando
que alquns produtos made in China sâo
frutos de trabalho escravo.

.

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco· O
Correio do Povo - Correio Lageanq r,Correio do

Sul- Destaque Catarinense - Diário r;�Cidade'
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu � �í� O'

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da M:,�ã
.

Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - N�I
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul BraSil",1Tribuna - Tribuna catemense-VozRegional_j
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SES DE EFEITO FAZEM PARTE DO DISCURSO DE CALHEIROS

enan se diz vítima

e 'esquadrão da morte
pessoas, sem provas,'
unciam a' sentença' ,
Renan sobre

dido de renúncia

AS ILIA

FABIO POZZEBOM/ABR

O presidente do Senado,
nan Calheiros (PMDB

), afirmou ontem ser vítima

U1)l "esquadrão da morte

ral" dos que pedem sua

úncia ao cargo.

"Acho que tudo isso é uma

écie de esquadrão damorte
ral. As pessoas, sem provas,

I unciam a sentença e depois
am como estão: sem o que

I er, porque não têm o que

I
I
resentar na sociedade. Eu Sobre pedidos para Que renuncie, Calheiros afirma Que "resistirá até o fim"

sistirei até o fim", afirmou,
bre a possibilidade que o

OL cogita de defender um
ovimento "Fora, Renan".
Renan é acusado de
eeber ajuda de um lobista
ra pagar pensão à jornalista
ônicaVeloso; com quem tem

a filha de 3 anos. Alvo de

dia 25, o senador disse que'
estão querendo "assassinar"

sua honra. "Claro que querem
assassinar minha honra, mas
não vão assassinar porque não

há absolutamente nada".
JULGAMENTO - O presi

dente do Senado afirmou

processo por quebra de .' ainda que não pode "prejulgar"
corona Conselho de Ética, o senador joaquim Roriz

e repetiu que não está (PMDB-DF), flagrado em

eocupado com o tempo uma conversa com o ex

ssa investigação. "Não presidente do BRB (Banco
nho preocupação com isso. Regional de Brasília) Tarcísio
uma resposta que só o FranklindeMouraparatratar

I nselho pode-dar", diss�. da divisão de R$ 2,2 milhões.
Nos últimos dias, Renan "Tenho experiência suficiente
otou um discurso com frases para não prejulgar ninguém,
efeito. Na semana passada, sobretudo depois do aeon-

e afirmoú que sofre um .
teceu comigo, onde as provas

� I ocesso "esquizofrênico" no não significam nada", afirmou.
nado. Já na segunda-feira, O senador Jefferson Péres

(PDT-AM) exigiu uma defesa
de Roriz em plenário. Péres
afirmou que pedirá que a

executiva do PDT estude a

possibilidade de pedir abertura
de processo no Conselho de
Ética. O PSOL avalia a mesma

coisa.

Em nota divulgada na

segunda-feira, dia 25, Roriz
reafirma a versão de que usou

apenas R$ 300 mil deste
dinheiro - que, segundo ele,
seria um empréstimo do !

empresárioNenê Constantino
tpara a compra de um animal
e ajudar um amigo. Cons
tantino é presidente do Con
selho de Administração da
Gol. A nota de Roriz não

explica, porém, o que foi feito
comas outros R$1,9 milhão.

eceita e PF desmontam

squema internacional

A Receita Federal do
rasH e a Polícia Federal

" iciaram ontem a Operação
olumbus, com o objetivo de

I esmontar um esquema
ternacional de sonegação

í eirnpOstos. O grupo atuava
L' m Taiwan, Estados Unidos,
I" araguai e Brasil e as esti
n '

I ativas sâo de que movi-
I entava U 250 milhões

m produt eletrônicos e de
nforrn' .•

a a.

Po cumpridos 32
��ados de busca e

eensão, oito de prisão
porária e estão envol-

vidas na ação 42 servidores
da Receita Federal do Brasil
e 202 policiais federais, nos
Estados do Paraná, São

Paulo, Espírito Santo, Minas
Gerais e Bahia. As operações
estão sendo realizadas
também em Miami (Estados
Unidos).

De acordo com a nota da

Receita, a organização usava

empresas terceirizadas para
abastecer o mercado
brasileiro. Essas empresas

permitiam que o grupo agisse
de maneira anônima e não

pagasse parte do Imposto
sobre Produtos Indus
trializados. (Agência Brasil)

ACUSAÇÕES

TSE: ações pedem
várias cassações

O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) informou na

segunda-feira, 25, que 29

parlamentares eleitos em

outubro de 2006 respondem
a açõe� por ca�sação de

diploma na 'Corte. Ao todo,
quatro dos 27 senadores e 25
dos 513 deputados federais
têm os diplomas contestados.

Segundo o TSE, todos
respondem a acusações de

compra de votos, abuso de

poder político e/ou eco

nômico, uso indevido de
meios de comunicação e

outras infrações previstas na

Lei Eleitoral e na Lei das

Inelegibilidades.

• PELO MUNDO .'
-""

Reunião decide

por reforçar
apoio a Abbas
na Faixa de Gaza

A cúpula entre líderes árabes e o premiê israelense, Ehud
Olmert, na segunda-feira, dia 25, .no Egito, foi finalizada com

.
um reforço do apoio internacional ao presidente da ANP

(Autoridade Nacional Palestina), Mahmoud Abbas, e ao

governo de emergência que ele formou na Ctsíoiuãnta.
Além .de Olmert e Abbas, compareceram à cúpula o ..

presidente do Egito, Hosni Mubarak, e o rei Abdullah 2°, da
Jordânia. A 'reunião demonstrou a criação de uma frente'
árabe moderada que, ao lado de Israel, se opõe aos grupos.
considerados radicais no Oriente Médio.

Na reunião, Olmert anunciou uma proposta para libertar
. 250 membros do movimento Fatah, de Abbas, que estão

presos em Israel. Além disso, ele anunciou uma série de .

medidas econômicas para desbloquear os fundos retidos
.

provenientes dos impostos palestinos recolhidos por Israel;
que não deverão chegar até o Hamas.

O Hamas se pronunciou contra a cúpula. Em Gaza; no

domingo, 24, o premiê palestino deposto, Ismail Haniyeh,
do Hamàs, afirmou que o encontro era uma"i1usão".

Premiê de Israel
.

Iibertará 250
Membros do Fatah

VOTAÇÃO PARA PAPA
Para escolher o sucessor de Bento XVI, será necessária, em todas
as votações, a maioria de dois terços dos cardeais eleitores,
segundo decidiu o Papa em um 'Motu Próprio' divulgado ontem

pelo Vaticano. Até então eram necessárias, nas primeiras votações,
pelo menos dois terços dos votos.

CALOR INFE'RNAL
I Pelo menos 30 pessoas morreram na Romênia devido ao calor

registrado nos últimos oito dias, com ternperaíuras de até 400e à
sombra e que, na capital, chegaram a atingir ontem 54,5°e ao sol.
As altas temperaturas, que chegam a lOoe no asfalto, provocam
deformações irreversíveis nas vias.

CHUVAS E INUNDAÇÕES
Três pessoas morreram e centenas foram forçadas a deixar suas
casas no norte da lnqlaterra depois das enchentes causadas pela
forte chuva na região. Uma vasta região da cidade ficou sem

energia elétrica. Em Hull, no nordeste da Inglaterra, um homem de
.

i I ! r
I .I.' J . I , l

'

i (, J •.., .,_
L, I i � i .

28 anos morreu apos ficar preso em um esgoto.

Htmü'iu:
19,� ás 23,00 bon's

Local:
Teatro de SCAR.

jacagu.ádoSul � se

Llguc: C Adqulrll o seu CPnvi�

(47) �OS5·75(l0

(47) 9988-5061
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VIAGEM: A HOSPITALIDADE E O CHARME DO CANADÁ

Canada. um país que
vale a pena ser explorado
,As principais cidades
do 2° maior país do
mundo em extensão
nos mostram suas

atrações culturais

O Canadá é o segundo
( .znaior país do mundo em ex

<. tensão territorial, sendo

superado apenas pela Rús
sia. O interessante é que faz
divisa apenas com os Estados
Unidos e é este país que
nesta semana vamos viajar.
Exploraremos um pouco de
suas principais cidades e

.

descobriremos porque vale a

pena conhecer o Canadá.
Nossa primeira parada

.

nesta viagem para o Canadá
é Quebec City, a Europa à

sua porta; assim como Ve

neza, a cidade de Québec
foi declarada patrimônio
mundial pela Unesco, Um
encrave 'de ruas pavi
mentadas com paralele
pípedos e edifícios histó

ricos, ocupando uma posição
proeminente às margens do
rio São Lourenço e cercada

por paredes de pedras. Você
se sentirá como se tivesse

sido transportado para um

livro de Dickens à medida
em que vagueia pelo distrito
.de compras mais antigo da

DIVULGA£ÃO

GalleryOfCanadá, aprenda
mais sobre a, herança
cultural do país no Canadian
Museun ofCivilization e faça
compras no ByWard Market
ou no Rideau Center. À
noite, desfrute dos excep
cionais restaurantes da
cidade ou visite o cassino de
Hull, com instalações de

jogos de categoria mundial.
Ottawa é uma cidade onde
você pode experimentar um
pouco de tudo o que é

canadense. Curiosidades: O
nome "Canadá" é um deri-

JARAGUÁ DO SUL, 12 DE ,Ill"NHO D!-� 20t)?

A._ ()P'K:;lA!.A.�...Cy?';�""·"C:::f�r/!?·J,.,,::.. �

Em Montreal o visitante encontra um cenário de entretenimento e arte

rio vibrante de entrete

nimento e de arte, as me
lhores lojas chiques e fes

tivais, tu.do misturando o

caráter distintamente

europeu da cidade. Desde a

beleza do antigo porto em

Old Port, à arquitetura de
Vieux Montreal, até à natu

reza e tecnologia do Parque
. Olímpico, Montreal é

totalmente fascinante. Seus

museus, cassinos e esqui
próximo atraem visitantes

durante todo o ano. Bou

tiques na cidade subter
rânea tornam Montreal um

paraíso para compras. Seus
bistrôs aconchegantes, nu
merosas esplanadas, exce
lentes cafés e emocionante

vida noturna ajudaram que
Montreal fosse declarada a

capital mundial gastro
nômica .:

Cultura, artes e entretenlmente

América do Norte, ou pas
seia pela cidade em uma

carruagem puxada a

cavalo.
Se você estiver prepa

rado para uma aventura,

mergulhe na vida noturna

da cidade ou deslize no

vento em um trenó puxado
por cachorros e, em seguida,

,

participe de um dos festi
vais! A cidade de Québec
é muito apreciada por sua

hospitalidade, pela quali
dade do seu estilo de vida

e, principalmente, pela
sensação de segurança

. desfrutada por todos os

visitantes.

Agora que conhecemos
Quebéc, vamos a Montreal.
Montreal faz tudo como um

savoir-faire elegante que a

torna irresistível. O visi

tante encontrará um cená-

vado de Kanata , um termo

de origem hurom e iroquês
que signifi.ca vilarejo ou

colônia; O volume de água
das quedas de Niágara é o

mais importante domundo.
Niágara é uma palavra
amérindiana que sígnífíca
"relâmpago das águas"; As
maiores árvores do mundo
crescem em Uma antiga
floresta fluvial, na costa

oeste do Canadá. Elas
medem em média 60

metros, algumas chegam a

medir mais de 90 metros.

EDITAL \

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Irrióveis da Comarca de Jaraguá do sul/Se, torna
público pelo presente edital, que ELiSEU WEND.oRFF, pedreiro CI RG n' 412.141-4, CPF n' 227.195.639-00, e sua

esposa LONDA SIEWERT WENDORFF, do larbrasilelros. càsados pelo regime da Comunhão Universal de Bens,
anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 472 - Expedicionário Ewaldo Schwarz, nesta

cidade; requereram com base no art. 18 da Lei n' 6.766/79, o REGISTRO OE DESMEMBRAMENTO, situado nas

RUAS 11-Roberto Ziemann e 472- Expedicionário Ewaldo Schwarz, Bairro Amizade, perímetro urbane de Jaraguá do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme certidão n' 9/2007,
expedida em 31.01.2007, assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Rafaela Hass, CREA n'

63864-5, ART n' 2561271-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 20.570,OOm',
sendo constituido de 7 (sete) parcelas sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da

Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do Sul/SC.

,

CANADA

Centro cultural do Canadá

Deixando Montreal
vamos agora a, Ottawa.

Ottawa, capital do Canadá,
celebra uma rica história de
cultu.ra, artes e entre

tenimento. Ela oferece

atrações de grandes centros
urbanos com a atmosfera e

charme de uma cidade

pequena. Em Ottawa, ou
por outro 'lado do.Riot em
Hull, Québec, você o�virá'
uma mistura de inglês e

francês sendo falado nas

ruas. Desfrute de coleções
de belas artes na National

Toronto é nossa proxima

parada. O mundo dentro de
uma cidade. O mundo veio a

Toronto, criando uma cidade
culturalmente diversa com

vitalidade e entusiasmo pela
vida. Toronto dá as boas

vindas a tudo o que é novo -

nas artes, arquitetura, moda,
teatro e música. Toronto cin
tila com as coisas mais finas;
desde galerias opulentas a

galerias alternativas e museus,

e desde compras da moda e

sofisticadas à culinária
mundial. A diversão nunca'
termina para os jovens de

espírito, com atrações únicas,

PStrques temáticos e festivais
de jazz e filmes. Toronto é o

centro cultural do Canadá e

o segundo maior centro

teatral da América do Norte.
O que você esta esperando?
E é lógico. Indo ao Canadá
não deixe de conhecer a

Niagara Falls (Cataratas do

Niágara), onde as lembranças
são garantidas. Nada pode se

comparar com as experiências
que você terá em Niágara.
Não importa o que você esteja
procurando, tudo está aqui.
Desde maneiras emocio

nantes de se chegar perto das

quedas d'água, restaurantes

premiados, um cassinoa
ca tegoria mundial, um'

seleção variada de hotéis par; 1

atender ao seu estilo e exce

lentes compras - as emoç"' j
nunca terminam. Há momen I

tos para a família e moment

românticos (não é a toa gu \
é conhecido como "capita G

mundial de lua-de-rmf (

Mas, é claro, quando o assunl I

"é Niágara, todos os momen

são especiais. Essa é a razão

uma visita de um dia nunca'

suficiente. Não importai
duração de sua estadia, COl

certeza levará com você mui

lembranças incríveis.

JíAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Exposição de Luciano
Martins abre hoje na

Scar. Mostra já passou
por Blumenau e ainda vai
a Joinville, Florianópolis e

São Joaquim

�cones catarinenses

Iexpressados a partir de
composições lúdicas (e

porque 'não dizer,
infantis?!). É dessa forma

que se pode resumir
superficialmente a mostra

"Santa Catarina dos meus
olhos", de Luciano Martins.

Ela chega a Jaraguá do Sul

hoje para ficar até o início

de julho no Centro
Cultural Scar.
A abertura oficial acontece

logo mais à noite, às 19h30,
e quem for à sala de

exposições da Sociedade
Cultura Artística vai se

deparar com quadros que,
no mínimo, surpreendem
pela beleza e alegria

Venha saborear um gostoso café espresso,

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado >

DIVULGAÇAo

Aguardamos o sabor de

"Retrato a terra em que
vivo, respiro, crio, onde
nasceram minhas filhas,
onde vivem minhas
inspirações cotidianas.
Quero partilhar essas
sensações com outras

pessoas, outras culturas, O
que meus olhares flxam na

alma, meUS pincéis '

refazem na tela, �sse é o

nexo das exposições 'Meus
Olhos"'.

.

-

As obras mostradas na

Scar completam uma

trilogia inspirada em

locais. É que antes de

pintar Santa Catarina,
Martins já fez o mesmo

com as impressões sobre a

Itália e a capital holandesa,
Amsterdam. Além-de
visitar a cidade para abrir,
a exposição, o artista e

publicitário também vai

conversar com estudante

durante uma oficina que

promete ministrai- nesta
tarde em escolas
públicas.

Marechal Deodoro da Fonseca, 191
Alameda 25, sala 11- Fone 3

demonstradas a cada

pincelada do artista. Entre
as obras mais caracterizadas
estão a "Menina do
Bolshoi", "Outubro em

Festa" e "Santa Paulina",
três das 14 tentativas muito
bem-sucedidas de aguçar as

lembranças dos "barrigas
verdes".
No mais, Martins ainda
traz telas intituladas como
"Farol de Santa Marta", "A
Vida não é Mole" e "Guga".
As duas primeiras são

referências diretas à

paisagens do Estado e a

última ao tenista Gustavo
Kuerten. E, não é por I

menos que o gaúcho
radicado em Florianópolis
fez escolhas como estas.

Elas têm essência

sentimental e, segundo ele,
isto aconteceu por causa do
deslumbramento que esta

terra o provoca dia após dia.
A explicação mais

'

detalhada fica nas palavras
do próprio artista:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• PROGRAME-SE • SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
� CINEMA

Jaraguá do Sul
Cine Shopping 1
Shrek Terceiro
(14h, 15h50, Hh40, 19h30, 21 h20 -

. SeX/Sab/Dom/Qua) .

(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Seg!Ter/Qui)
.

'Cine Shopping 2
Piratas do Caribe 3: No Fim do
Mundo
(17h40, 21 h - SeX/Seg/Ter/Qui)
(21 h - Sab/Dom/Qua)
Shrek Terceiro
(14h, 15h50, 17h40 - Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
Quarteto Fantástico e o Sufista
Prateado
�14h10, 21h - seX/Sab/Dom)
Um Crime de Mestre

(16h; 18h30 - SeX/Sab/Dom/Ter/Qui)
(16h20, 18h40, 21 h - Seg!Ter)
(14h, 16h20, 18h40, 21 h - Qua)

jll
Joinville
Cine Cidade 1
Minha mãe quer que eu case

(15h, 17h, 19h, 21 h - SeX/Seg/Qui)
(19h30, 21 h30 - Sab/Dom/Ter/Qua)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40-
Sab/Dom!Ter/Qua)
Cine Cidade'2 '

Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, i 7MO, 19h30, 21 h20 -

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- Todos os dias)
Cine Mueller 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(14,h30, 17h, 19h40, 22h - Todos os

dias)
.,

Cine Mueller 3
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo

(Dub) ,

(16h - SeX/'Sab/Dom)
'(14h, 17h15 - Seg/Ter/Qua/Qui)
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo
(Leg)
(21h15 - SeX/Sab/Dom)
(20h30 - Seg/Ter/Qua/Qui)
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)

•

(14h, 19,h15 - SeX/Sab/Dom)

Blumenau
Cine Neumarkt 1

.

Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Pra.eado (Leg)
(22h20 - SeX/Sab/Dom)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30, 20h30-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo

(Dub)
(14h10, 17h20 - Todos os dias)
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo

(Leg)'
(21 h:" Iodos-os dias)
OineNeumârkt 4

.

"

Quarteto f'antástico e o Surfista
.Prateado (Dub)
(13h40 - SeX/Sab!Dom)
Zo'díaco .

(15h35, 18h35, 21 h35 -

SeX/Sab/Dom)
(15h; 18h15, 21 h1 0-
Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Néumarkt 5 ,

Nao Por Acaso
(14h20, 19h, 21 h20 - SeX/Sab/Dom)
(14h20, 16h20, 19h, 21 h20-
Seg!Ter/Qua/Qui)
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(16h20 - SeX/Sab/Dom)
Cine Neumarkt 6
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h, 1,6h40, 19h1 0, 21 h45 - Todos
os dias)

I,

� SERViÇOS

II
II

Atendimento
JARAGUÁ DO SUL
Shopping Breithaupt
"Sesc - Saúde ao seu alcance"
Hoje, das 8 às 12h30

Festa
JARAGUÁ DO SUL
Colégio Evangélico Jaraguá
"Festa Junina"
6 de junho, a partir das 17 horas

II '

II
I"

Duwe: "as verbas estão com o PFL:'

o Correio do Povo, edição de 20 a 26 de junho de 1987, informava

que o então deputado Ademar Ouwe, havia apontado que o "PFL

tem os Ministérios que detêm e gastam as verbas mais'

astronômicas do Governo (Ministério das Minas e Energia,
Ministério das Comunicações e Mistério da Educação)". Ele
destacou que ao PMOB, além dos Ministérios sem verbas cabiam

os Ministérios que deveriam encontrar as soluções para a má

distribuição ou falta de verbas.

"Vemos que a situação atual é altamente preocupante para o

PMOB" - falou Ouwe - "Um partido recém-chegado ao poder, mas
sem o poder de decidir sobre o essencial, barganhado e aliciado por

todas as forças obscuras deste País e dos grandes trustes
nacionais e internacionais".

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

A leitora Gertrudes Rodrigues clicou o momento de descontração do animal
dê estimação: Petrukia, fantasiada de Emília, do Sítio do Picapau Amarelo.

• UTILIDADE PÚBLICA
�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.

�Líderes
O curso de extensão
"Desenvolvimento de

Líderes" acontecerá nos dias

10, 11, 17 e 18 de julho, das
18h às 22h30, no Centro
Empresarial. Informações
pelo fone 3275-7059.

�Curso
Acontece hoje das 19h30 ás
22 horas um Curso de

Culinária, na Rua Augusto
Mielke, 301, Bairro Baependi.
Investimento R$ 50. Contato

pelo fone 3372-0851,

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO �
....

• ANIVERSÁRIOS

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento,e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

O CORREIO DO POVO
. Todo mundo lê

Tempo nublado em Santa Catarina

O dia começa com condições de chuva
isolada em todas as regiões. No decorrer
do período a massa de ar frio recebe um

reforço estabilizando o tempo
gradativamente e declinando ainda mais a

temperatura. Umidade relativa do ar em

declínio, Temperatura amena, declinando
ainda mais no final do dia.

., Jaraguá do Sul e Região

HOJE G QUINTA 6 SEXTA 6 SÁBADO 6MíN: WC . MíN: 10° C MiN: 9° C MiN: 11°C
" ,

MÁX: 18° C MÁX: 180 C MÁX: 19° C MÁX: 19° C

Chuvoso Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

., Fases da lua

15/06

CRESCENTE CHEiA � Legendas

f) (:��ÜQ_
Ensetaradc Paroialmecte Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

MiNGUANTE

� 08/06

NOVA

22/06 30/06

(!:

ó!
LORIANÓPÓLl�
MíN: 15°i MAA: 21'

,

,I
f
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• • NóvELAS :

1 Eterna Magia
)1 carlão discute com Jair. Matilde

)1 recupera a jóia e Jair foge. Conrad a

i viaja. Nina conversa com Rafael

,I ! sobre a segurança dos

il trabalhadores das minas. Eva

)1 começa a errar as notas durante o
!

concerto e acaba desmaiando. Berta

vai com Zilda ao sanatório onde

I Medéia está internada. Pérota tem

I! um mau pressentimento e fica tonta,

!I sendo amparada por Mauro. Zilda

i)i. pede que Medéia conte o segredo

que une Pérola e Rafael: Peter é
) enérgico com Eva e obnga-a a fazer

)
'-"

os exames.Lucas leva Matilde,

I, Neném e Edméia a Morro Alto. Flora

II fica furiosa com o.tamanho da
i! mudança das tias de Carlão. Pérol�

diz a Nina que algo está. .,'
acontecendo com Eva. peter diz a

Eva que ela tem um.tumor no
'cérébro:

.

� GLOBO - 18H

� GLOBO - 19H

'i Sete'.Pecados
Beatriz propõe que Dante seja.
responsável pelo transporte de sua

casa noturna.mas o taxista não

aceita. Elvira exige que Régis aleve
a um restaurante elegante. Agripina
insiste que Clarice converse com.

I' . Dante sobre a oferta de emprego.
ri Régis convida Elvira, Aquiles e Carla

I

para jantar. Ágatha manda Beatriz '

estimular a ganância de Dante.
Dante explica a Clarice os motivos

que o levaram a não aceitar a

, proposta de emprego de Beatriz.
, Beatriz contrata Carla. Barão instiga

a ira de Pedro dizendo que Dante'
está.impedindo que ele, reco.l'1qGiste '

Beatriz. Rebeca diz a Dante 'qúe ,.
'

Beatriz está apaixonada por ele e lhe
oferece dinheiro para que ele finja
gostar de sua filha.

� GLOBO - 21 H

Pat!a,\$�Q ,rrop�cal �,:� ':'!
Tais diz a Màrion 'Que' vai

.

desmoralizar Clemente. Ivan vê
Clemente combinar de apanhar Zé
Luiz em um��f�.sta e avisa Taís.' "

Lúcia estranha que o jantar na casa

de Antenor seja black-tie. Heitor
revela para Joana que é assistente
de chef em um bom restaurante. Zé
Luiz se diverte em uma testa, no
shopplnq, Taís contrata Maurs e ZeW
Ivan coloca senítero na xícara de
Clemente. Virgínia decide que, vai se
sindica do Copamar. Zé Luiz aguarda
Clemente. Ivan tira o teletonedo
gancho. Mamo finge ser segurança
e coloca Zé Luiz em um ônibus. O
menino se apavora quando Zeli diz
quéJile estàem jac�r�pagljá. Ws
cnega éiq àlbergye"e, fin.ge '.,'

�reo�up-aç�á'c'9m Zétuiz. Anterror
di� quirque'F,qÚ€ ,LiJcia 'sejà sua'·: '

mul�r.'
.

• RECORD - 19h15

Luz do Sol
Vicente com raiva, está diante da
casa de Mascote, com um canivete
e vê o marginal entrar em casa com

uma mulher. Kayla reclama da,
indiferença de Freddy. Isa pergunta a

Pedro se dormiu em casa. E diz que
não quer mais casar com ele. Georgi
Conta a Drica sobre o assalto.
William acorda Eliana com café da
manhã. Stella e Drica tiram sangue
para novo exame de DNA. Xico
também.
• RECORD - 20h

,vidasüpcstas'
ROberto mostra para Joana a nota
�o.jornal que' fala do casamento de
Miguel Com Er.ínia. Joana diz que a'
rtoticip não lhe diz respeito e .

,

ROberto se arrepende de ter-lhe
mostrado o jornal. Preocupada com
Boris, Isis nã á a mínima para a
foto de Erí � o jornal. Miguel
também I nota e vê a foto da
noiva s ,'1 o menor entusiasmo.
Nogu' diz a Helio que negarão-

�Oll firmeza que estiveram na casa

.

e Angra e que desconhecem quem
o italiano.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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A apresentadora Eliana
estreou no sábado, 23, no
teatro no papel.de uma

camponesa grávida. Ela
foi a convidada especial
do espetáculo de humor
Nunca se Sábado, em
cartaz no Teatro Folha, em
São Paulo. Grande parte
de sua atuação foi

"

improvisação, já que ela
ensaiou apenas uma vez

com o elenco. Nunca se

Sábado tem um

convidado diferente a
,

cada sémana.

��LlVRE
,.1.

��NOS PALCOS .�PERDEU
"'; ,

Acenando para as câmeras,
Paris Hilton, 26 anos, saiu
da cadeia ontem, após
cumprir sentença de 23 dia

por dirigir sem carteira
'à;
ú depois que a sua foi

�# apreendida por estar ao

volante embriagada em

setembro de 2006. Se,gun
o site EGO, a herdeira está

cinco quilos mais magra,

por não gostar da comida
da cadeia. Sua saída foi
transmitida ao vivo por
redes TV dos Estados
Unidos.

��TENTATIVA
Depois de tentativa frustrada
de pegar um cheque com

Faustão, no último domingo
'

na porta da Globo, em São
Paulo, Vesgo e Sílvio, do
"Pânico", pretendem ir ao Rio,
de onde será transmitido o

"Domingão", seçundo.o jornal
Extra. Faustão até recebeu os

dois na Globo, mas a doação
para o Retiro do Artistas ficou

,

para o próximo domingo. . I
Devido aproblemas técnicos, '

o "Pânico" não pôde registrar
a imagem de Faustão ,dando o

dinheiro.

• SUDOKU

Um homem fala para a recepcionista da clínica:
- Quero falar com o doutor Pedro.
- O senhor tem hora?
O sujeito olha para o relógio ediz:
- Sim. São duas e meia.
- Não, eu quero saber se o senhor é paciente.
- O que a senhora acha? Faz seis meses que ele não me paga
o aluguel do consultório ...

Prova de Leite

A professora chama o aluno e diz: \

- Joãozinho, cite 5 coisas que contenham leite.
- É pra já, professora. Um queijo e quatro vacas.

G ��'i1f!;JJ "'�JnL �/ l::l:f;".:�\.f
I

•
'���ij 1 t
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• DIVIRTA-SE

Hora Marcada

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

quadrado de 3x3.

'(,
"

Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

• HORÓSCOPO

Libra 23/9 a 22/10
Não está entendendo? Talvez você esteja
colocando muita razão num prato da

balança, desequilibrando o outro lado,
aquele do sentir. Será que a mente não está

querendo impor uma fõrma ao que não tem
forma? Se os trocadilhos lhe confundem,
imagine o que coisas fora de lugar podem
fazer...

Capricórnio 22/12, a 2171
Canais se abrem, ampliando a Visão, Há ,

maior facilidade para perceber a unidade de
todas as coisas e para captar outros
sentidos além do palpável e do lógico:
Confie na intuição, cabritinho: nãO existem
provas concretas para tudo. Se você só fica
al ruminando, as oportunidades passam e, ,: '.
você pasta.

" ;

Touro 21/4 a 20/5
Não diga que esqueceu o projeto que havia
feito para si, dos belos planos para sua

realização pessoal e contentamento!
Sonhos e esperanças são como flores,
precisam ser bem tratados, regados a cada
dia, senão fogem de casa, pulam a cerca,

pedem socorro pro-vizinho ... Cuide de seu

jardim.

Leão 22/7 a 22/8
As opções e propostas são muitas e de
todos os tipos, mas o que realmente
interessa e apraz? Ajuste os controles para
o coração do Sol. Você é regido pela Astro

,

Rei: atrai tudo e. todos para sua órbita.
Alinhe-se com seu centro, veja o que/quem
tem a ver com você. Cuide bem de sua

energia.

Escorpião 23/10 a21/11
Energia vulcânica em movimentação:
sinais de calor nas profundezas,'
ínteressantes revolvênclas, agradáveis
sensações e idéias borbulhando, aflorando
à pelee estimulando a imaginação.
Hummm, por combustão espontânea, ou

provocadas por alguém, estão exigindo
espaço ...

Aquário 21/t a 18/2
Evite que o excesso de rnovlrnentos
'comprometa sua atenção. Nãoderrame todo
o seu aquário d'e uma vel. só, use uni conta
gota's: pingue a quantidade certa em pontos ,

estratégicos. Você tem multa e(l\l�gia; use-a o/f
sabiamente. De que vale todo Q '. ,I

conhecimento que você tem, se não for bem
direcionado?"

'

Virgem 23/8 a 22/9
E aí, Super-Virgo, precisa um torcicolo, uma
gripe ou outro alarme de seu corpo para
avisar que a alma anda cansada de tantos
heroísmos? Você pode muito, não se

questiona, mas ninguém vai .rnulto longe se

não tem tempo para sonhar. Todo mundo tem
suas viagens: seu ser reclama por horas de

Sagitário 22/11 a'21/12
Lembra onde está o gol7' Só pra checar.
Sabe como é, com tantos interesses e

buscas que lhe movem, às vezes há que
consultar o computador pessoal e verificar
se está no curso de seu plano mestre. A rota
da evolução é longa e complexa, muitos são
os desafios, distrações e testes. Toque a

bola!

,

"

Peixes 19/2 a 19/3 "

Antes de jogar mais coisas em sua água,
recicle o que tem aí dentro: não está
transbordando? Eliminar pesos e

contrapesos pode ser urgente, mas cuide pra
não perder algo importante. Passe um filtro e

procure dar função e utilidade para o que
vem guardando há tanto tempo sem saber
por quê.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Em frente ao tabuleiro, os Gêmeos jogam
xadrez. Jogos mentais são atraentes, mas
você já derrubou torres e andou em L com

os cavalos: é hora do xeque-mate. Tomadas
de consciência e de atitudes estão em

processo. Não pense demais; não se

precipite, porém, ao fazer o próximo
movimento.

Áries 20/3 a 20/4
Assuntos de máxima importância, dê a

eles a importância que têm, tratando deles
você mesmo. Há alguém melhor para
administrar de sua vida e zelar por sua

imagem? Pegue o mapa da mina e reveja
estratégias. Selecione o que deve ser

terceirizado e dedique-se às grandes
expedições.

Câncer 21/6 a 21/7
Só falta um toquezinho e tchuns! Vai sair de
lado? O que está acontecendo agora talvez

seja um replay, um novo ciclo de uma

mesma coisa, uma oportunidade para
mudar um padrão e agir diferente das outras
vezes. Você está preparado, tudo mais do

que imaginado e ensaiado ... O trampolim é
seu!

vôo.
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BONITO/ LINDO
Semelhante ao índice Bovespa e

outros que medem indicadores
econômicos e sociais, foi criado

�m Jaraguá o índice
Bonito/Lindo. A iniciativa

partiu de um grupo de mulh.eres
e visa monitorar a aparência dos
homens da região. Pelos critérios
do índice, estão em alta (no
momento) Sérgio Jacobi, do
Cartório de Schroeder; Mauro
Bramorski, de Massaranduba, e

em Jaraguá, Hélio Micheluzzi,
Alcides Pava n e ll c , Paulo
Obenaus, Dulcidio Bago,
Waldemar Zanotti, Paulo
Chiodini, RafaelDimasNazario,
etc. E com as ações em baixa no

mercado, feminino, André
Ferreira (o Baiano) cuja barriga
não para de crescer; Beta

Taranto, ex-galã da terceira

idade; e o radialista Valéria

Gorges, que está virado somente

em pena e bico. E têm outros, o

rol é grande. Até o final do ano

elas passarão a lista completa e

nós divulgaremos aqui na coluna
os dez mais e os dez menos.

Então mãos a obra, caprichem
no visual.

IDADENOVA
É bem nesta quarta-feira, que o

meu amigo Jadir Sanson será
alvo de muitos cumprimentos,
porque é hoje que ele corta O

bolo e recebe todo o carinho dos

amigos e familiares pela troca de
mais um aniversário. É, [undir
está chegando à casa dos 50, mas
consegue manter o corpinho e

visual de 40, com muita

malhação, cremes e massagens

capilar. Felicitações da coluna.

RETIFICANDO
Por um erro de informação,
comentei na minha coluna
recentemente, 'que os esportes
preferidos de Rubens Roeder (o
popular Saraiva) quando jovem,
eram canastra, caxeta e dominó.
Errei feio e fui corrigido por

algumas pessoas. Portanto,
como errar é humano, hoje me

redimo. Roeder foi um dos
melhores goleiros da seleção
jaraguaense de futsal.

TOP FIGHT

O lutador ja'raguaense Antônio

,Conceição subiu no ringue no

último domingo (24/06) em

Curitiba. Ele participou do

importante torneio de luta, o

Curitiba Top Fight, evento

realizado pela Associação
Paranaense de Lutas, com apoio
das equipes He-Man Wrestling e

Paraná Vale-tudo. Conceição
venceu a sua luta e trouxe o

troféu de primeiro lugar à

cidade.

• TE CONTEI!

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

É meu abraço cheio de energias positivas de hoje vai para I1!;�ka
querida amiga Maria Bruns, esp'osa" do boa gente Laércio Bruns"
porque-foi ontem (26); que éla festejou tom os familiares � idad!'

• '

"
" e,

nova.

**

" :.I���::
Ontem à noite o arquiteto Renato Escobar, durante conú;i;id�
jantar no Hotel San Sebastian, foi empossado como novo
presidente do RotaryClub de Jaraguá do SuI.
*

Nos dias 6,7 e 8 de julho acontecerá em Jaraguá do Sul, no Parque
Municipal de Eventos, a 17' Festa Italiana. O evento contará Com

várias atrações, inclusive escolha da Rainha Italiana. Agendem!

Quem anda preocupado com a saúde é o amigo Albino Flores. �o;
sábado, vítima de um piripaque, quase ficou fora do ar. Agorlsó
está no leitinho e bolachinha água e sal. Feijoada, por enquanto, só
a doMoa, em agosto.
**

Hoje à noite após a novela Paraíso Tropical, a Seleção Brasileira
estréia na Copa América, na Venezuela, enfrentando o time do IMéxico. '"

** '
' I

Os donos de bancas de ;evistas de Jaraguá já contabilizam lista clerc;:,,]
espera para compra da revista Playboy, edição de julho. TQclos
querem saber quais são os atributos que a famosa bandeirinhaAna
Paula, esconde debaixo do seu uniforme.
**

o casal Edson [unkes e Thayana Campos, já está distribuindo os convites para o casamento

que acontece dia 21 de julho
<'

FEIJOADA DO MOA
Os valores dos convites para a Feijoada do Moa, que será realizada dia 25 de agosto, em Jaraguá do Sul,
no complexo ComBat, já tem preço definido para este ano. Agendem! No mês de julho o preço será R$
90,00 masculino e R$ 80,00 Feminino. Do dia primeiro até o dia 17 de agosto R$ 100,00 (F) e 110,00
(M) e após essa data será cobrado R$ 120,00 (F) e R$ 130,00 (M). Para o dia da festa o preço não será

divulgado com antecedência. Parte da renda será revertida para três entidades de Jaraguá.
'

BAILE DE FÉRIAS
No próximo dia sete de julho, com a participação da Banda Pop Band Show, de [oinville, acontece no
Clube Atlético Baependi, o tradicional Baile de Férias com a escolha da Rainha dos Estudantes de

Jaraguá do Sul.

CASAMENTO
No próximo dia 21 de julho o empresário amigo Edson [unkes, dono da marca Olho Fatal, sobe o altar
da Igreja São Sebastião, com a bonita Thayana Campos para o tradicional sim. A recepcão para mais de, "

500 pessoas, será no Aristocrático ClubeAtlético Baependi.
.

O NIVER DA RENATA

Nesta quarta-feira a empresária Renata Albus (leia-se PMRT Beneficiamento Têxtil), esposa do amigo
Paulo Albus, corta o bolo e recebe o coro de parabéns pela troca de idade.

ri rnCA DE QUARTA FRASE DO DIA

No próximo dia sete de julho tem feijoada da turma da 7' fasede
Comércio Exterior da Unerj. O babado será na Igreja Rainha da

Paz, naVilaNova.

A DICA DE HOJE É:

Curtir a Quarta Love no

Kantan,

"Nunca perca um minuto de sua vida '

preciosa pensando em pessoas que você

não gosta."
Autor desconhecido

SESSÃO PIPOCA

PEGAR E LARGAR
DRAMA/ROMANCE

com a atriz Jennifer Garner

Dietrich e Renata Hüfenussler durante evento ben iCicente nO

restaurante da Recreativa Duas Rodas

Farmácia,
arana

Disque-entrega
3275·1689

",
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