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Thiago Rausis
•

vence e

aumenta a

vantagem
•

..

o Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), lançou ontem a campanha "Vote para fazer a diferença". O objetivo é incentivar

os eleitores a fazerem Ulna escolha consciente e desestimular o voto nulo. Por enquanto, a entidade 'não se manífestou sobre o alto

número de candidatos na região do Vale do Itapocu, que segundo os números, teria capacidade para eleger no máximo três

deputados estaduais e dois federais. "Temos preocupação em relação ao número de candidatos, mas isso deverá ficar a cargo dos

partidos e dos próprios candidatos. Vai da consciência de cada partido de pensar isoladamente", defendeu o presidente da Acijs
Paulo Chiodini. '
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I Apesar de o Tribunal

!Superior Eleitoral ter

'endurecido a legislação, ainda
;há brechas que facilitam a

/candidatura de quem disputa
tum novo mandato. Os

ideputados e senadores, por
;exemplo, podem contar com

itoda a estrutura do Congresso
idurante a campanha. E
continuar a gastar o dinheiro
dos contribuintes ao longo de
isuas campanhas eleitorais.
I
Desde palanques que garantem

•

• • •

� ,.

opçao propria, e o tucano

Leonel Pavan, este candidato
a vice-governador na chapa do
peemedebista Luiz Henrique da
Silveira. Além da deputada
federal LuciChoinacki, que tenta

,

chegar ao Senado pelo PT. No

Senado, 47 dos 81 senadores
também disputam um mandato
nas eleições de outubro. Os cargos
'cobiçados são de governador,
deputado federal, presidente da

República, vice-presidente, vice
governador e senador. Na prática,

I � Como parlamentares candidatos � os

I congressistas ainda contam com estrutura que
I .

I custa caro para quem não tem mandato
I

.

discursos no plenário, até TV
rádio, jornal, internet. Sem

I contar dinheiro da verba

I indenizatória, assessores e a

I estrutura dos gabinetes. Dos
I

1513 deputados, 451 devem
I disputar � reeleição (88%),
outros 43 concorrem a

governado� ao Senado e às
assembléias legislativas.

Da bancada federal de
Santa Catarina, que tem

I dezesseis parlamentares, só não
disputam a reeleição os

I
senadores Jorge Konder

I Bornhausen, do PFL, por

I
:. FRASE

•

presidência da República

I

I
I
I
,

esses candidatos vão para disputa
em vantagem com relação aos

seus adversários que não têm

mandatos. Com o Congresso sem
recesso e com sessões marcadas

apenas para discursos, os

deputados e senadore?candidatos
têm a disposição um palanque
permanente, enquanto os demais

•

só poderão fazer campanha em

cadeia de rádio e TV a partir do
dia 15 de agosto.

Tudo o que falam da tribuna é

ecoado pelo sistema de

comunicação das duas Casas

Legislativas. A Câmara' e o

Senado dispõem de redes de
,

televisão, emissoras de rádio e

agência de notícia em tempo real.
.

AVoz do Brasil também reproduz
o que os deputados e senadores
dizem nos plenários. O programa,
veiculado em rede nacional de

segunda a sexta-feira, reserva 20
minutos para divulgar os

trabalhos dos deputados e dez
minutos para os senadores. Em

tempos de pouca produção no

Congresso, a Voz do Brasil
costuma divulgar entrevistas com
parlamentares.

Os candidatos aproveitam
essa oportunidade para aparecer.
Além do aparato de comunicação
à disposição dos parlamentares
candidatos, os congressistas ainda
contam com estrutura que custa

caro para quem não temmandato.
Os deputados e senadores contam,
por exemplo, com uma verba
indenizatória de R$ 15 mil para
gastos com combustível, aluguel
de escri-tório nos estados e demais

despesas na base eleitoral. Os
senadores têm ainda direito a

,

celular e carro com motorista. E
comum ainda os parlamentares
transferirem assessores para os

estados na época da campanha,
todos remunerados com dinheiro

público. O eleitor tem a obrigação
de fiscalizar tudo isso e levar em
conta.na hora.de vota� Se
clamam por moralidade, a hora é,

essa·

•

•

"Você é a única que não se vendeu"

.Do senador Pedro Simon (PMDB-RS) para a senadora Heloísa Helena (AL), candidata do PSOL à

•

i O emprendedorismo
J nos salvará

Uma instituição de ensino,
qualquer instituição de ensino,
não tem diferenciais significativos

.

�

•

em apenas garantir a

empregabilidade de seus alunos.
Este foi um primeiro passo,

importante, das IES no Brasil

todo, em fins dos anos 90 e que

agora demanda umanova análise,
que passe a ver no ernpre
endedorismo uma chave

importante para que haja umnovo

momento ,de crescimento
,

econômico e tecnológico.
Isto é particularmente sensível

na região norte de SantaCatarina,
notadamente em seu polígono
produtor que envolve Joinville,

I

JaraguádoSui, Brusque, Blumenau
e Itajaí. Esta região notabiliza-se
desde o fim dos anos 60 em lançar
as tendências que serão abraçadas
por outras regiões do estado e

quanto à atuação empresarial, por
outras regiões do Sul do Brasil
como um todo.

Temos grandes empresas, que

produzemmuito, com qualidade e

com responsabilidade social. Ao
contrário do que advogammuitos,

l
--

Randal Gomes, Coordenador dos
Cursos de Comércio Exterior e de
Gestão Financeira da FATEJ,
escreve às terças-feiras nesta
coluna

não vejo que temos que colocar

apenas sobre seus ombros a

condução social, haja vista a crassa
incapacidade dos governos em

gerir o desenvolvimento. A cada

quatro ou oito anos, mudados os

Ferreiras e Andrades, mudam-se
. os rumos e ai daqueles, que
acreditaram nos rumos anteriores.

O sucesso está, na verdade, em
algo que países como a Coréia do
Sul entenderam há cerca de trinta
anos e cujo modelo foi

•

internacionalmente aprendido e

amadurecido da Itália: o sucesso
, .

esta nas micro e pequenas

empresas, que produzem com

poucas, pessoas, C01U perfil
grandemente empreendedor e

com eficiência tecnológica, algo
que vai sendo construído aos

poucos.
O SEBRAE, através de

programas como o Negócio Certo
e Empretec, apenas para ficar em
dois dosmais conhecidos, tem sido
um grande parceiro das

instituições de ensino superior, ao
apoiar e estimular com que o

estudante tenha uma visão nova

da realidade, em que ele se

responsabilize pela condução de
seu destino profissional. Com o

correto ferramental, em alguns
.

. , .

anos, o que temos VlStO e o Jovem

profissional emergir como o

proprietário de seu próprio
negócio ou dirigir o seu setor de

�

atuaçao na empresa como uma

unidade de negócios
independente.

No atual nível da competição
internacional, longamente
informado através dos primeiros
ecos da Globalização, já se

vislumbrava que o mundo estava

passando de uma sociedade de
commodities para uma sociedade
'de produtos com maior valor

agregado. Países como o Brasil,
Venezuela ou China ainda não

entenderam institucionalmente
isto, de modo que insistem em

patinar nos mesmos velhos
caminhos. Assim, o que regiões

• A

como o norte catannense tem a

ensinar às demais é que retomada
a velha vocação empreendedora,
os desafios são outros, mas as lições
básicas continuarão as mesmas.

• CORREIO DO LEITOR
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Inútil dormir
Quem viu, na semana passada, os

tremores nos presídios e os novos ataques
.do crime organizado em São Paulo e, ao

• • • •

mesmo tempo, assistiu e OUViU por sina ou

dever de ofício. à movimentação e ao

palavrório de políticos, governantes,
autoridades de segurança pública e

candidatos em predatória campanha
eleitoral, deve ter beirado o pânico. Menos,

•

•

eviden-temente, autistas como o

secretário de Segurança Publica, Saulo de
Castro Abreu Filho, para quem "a situação
está sob controle". Boa parte da

população, outra vez, passou a tranca nas

portas e janelas. Sem transportes para ir

ao. trabalho ou à escola, muitos optaram
por um cobertor de inverno para dormir.
Outros pensaram na velha saída do

aeroporto, tão cara à classe média paulista
e nacional- a "elite branca" como prefere
o teimoso governador Cláudio Lembo, do
PFL, que recebeu de bico tucano uma

batata quente, para tomar conta por seis

meses.

Geraldo Alckmin e José Serra, os

donos da. "batata", disputam com o

presidente Lula culpas e votos em meio às

mais estapafúrdias teorias conspiratórias.
Estranhamente, o que me vem à cabeça é a

recordação de um histórico show que vi

em Salvador nos temerários anos 70 .

Aquele que, no palco do Teatro Castro

Alves, reuniu Chico Buarque de Holanda
e Caetano Veloso, quando este retornava

do seu exílio em Londres.

Naquela noite escutei Chico Buarque
interpretar "Bom conselho" pela primeira

� .

vez, a cançao em que o compositor
desmonta co nce i tos embutidos nos

ditados populares brasileiros, repetidos
como verdades absolutas de ponta a ponta
do País. "Ouça um bom conselho/ que eu

lhe dou de graça/ Inútil dormir que a dor
� "

nao passa.

•

-

,

Sociedade mobilizada no Brasil? Mani

festações populares de protesto nas rua

para dar eco e peso às reivindicações? Sim,
senhor, ou senhora, de memória curta. E
com resultados mais práticos e po liti-ô
camente mais saudáveis do que discursos e

bate-bocas desses dias, cuja única ação para!
combater a violência do crime organizadq
é disseminar o pavor e suspeitas irrespon-j
sáveis. Até aqui, só o candidato do PDT,
Cristovam Buarque, apresentou propostal
concreta sobre o tema em seu programa de

governo. Os demais, só saliva.

Quem preferir fechar os olhos para São)
Paulo e pªra o próprio País, que olhe para a

vizinhança geográfica. Mire-se no exemplo
de Buenos Aires, na Argentina. Quase no

fundo do poço há quatro anos e cuja'
economia, de lá para cá, cresce quase dez'

pOT cento anualmente. Então, ernpobrecida'
e triste, a capital portenha estava ameaçada
de virar uma sombra' do' seu passado
fulgurante. Sufocada pelas rebeliões' nos
presídios em sua periferia, o crime

organizado, as guerras de gangues com'

polícia, políticos e adrninistradores venais
•

no melo.

Os assaltos, os estupros, a violência no

centro que a cidade praticamente
desconhecia fizeram a população de Buenos
Aires reagir à letargia. Uma tragédia que
custou a vida de dezenas de jovens em uma

casa de shows, levou multidões de

argentinos às ruas' cobrando providência e

. punição de culpados. Gente que, embora
mais distante, parece ter escutado e

, ,
-

; ,

atendido, mais cedo que em São Paulo, o

bom conselho de Chico Buarque naquela
.. 1

noite histórica db Teátró Castro Alves; na

Bahia: "Eu semeio vento/ na minha cidade/
,

vou pra rua e bebo a tempestade".

Vitor Hugo Soares; Jornalista, é editor de Opinião
de A TARDE

•

Conquistei a vaga de emprego, e agora?
Parabéns pela sua competência, você faz

parte de um seleto grupo que após muita

batalha e perseverança consegue adentrar ao
mercado de trabalho. Esta etapa na qual você
está inserido pode ser considerada a mais

complicada e turbulenta em toda a sua carreira

profissional, visto que há novidades que serão
•

apresentadas e você deve estar preparado para
recebê-las e interpretá-Ias para seu bom
convívio profissional.

No início de suas atividades na nova
". . .".

empresa, a caractertstica que mais sera

analisada pelos semelhantes será a sua

conduta para com os demais. Independente
de cargo, cor, raça ou credo, sua tratativa deve
ser a mesma. Isso não quer dizer que você vá

falar com o possuidor do cargo mais baixo a

alta cúpula da empresa da mesma forma, mas
um sorriso no rosto é a porta. aberta para

grandes conquistas. Após conseguir a tão

sonhada vaga de emprego e possuir a simpatia
dos colegas, é aí que'começa agora a sua grande
batalha ... mantê-lo. Para tal, você precisa deixar
bem claro o quanto você pode agregar à

,

empresa, tendo idéias inovadoras, um bom
convívio em equipe, poder de liderança,
empreendedorismo, boa sorte e sendo cada vez

mais um bom profissional, ao ponto, que a tão

sonhada promoção ocorrerá.

Vamos lá, mãos a obra. Se em sua auto

avaliação, você descobrir que não está

apresentando um bom resultado à empresa, sua

conduta não está sendo satisfatória, não se

desespere ... você pode reverter esta situação, �'basta você querer dar uma chance à você
I

mesmo. A sorte bate todo o dia em sua porta,
c-abe somente a você começar a deixá-la
entrar.A escolha é sua ...

Renan Moreno, especialista em Marketing

,

I
I

l
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MAJORITÁRIA: REPETE TRÊS CANDIDATOS

,

•

•

•

CELSO MACHADO

,

� Unico que ainda '

não governou o

Estado é o ex

ministro de Lula

}ARAGUÁ DO SUL- Os
eleitores jaraguaenses e

•

catarmenses preparam-se para
assistir a uma espécie de replay
da campanha para governador
de 2002. Entre oito candi
datos,voltam ao páreo os três
nomes principais da eleição
anterior atrás dos votos de 4,1
milhões de eleitores: Luiz

Henrique da Silveira (PMDB),
que venceu e concorre agora
como governador licenciado,
Esperidião Amin (PP),
derrotado em segundo turno

por uma diferença inferior a

1% dos votos válidos, e José.
Fritsch (PT), ex-ministro da
Pesca que obteve no primeiro
turno 27,330/0 dos votos,
ficando em terceiro lugar, atrás
de Luiz Henrique, com 30,08%.

No início de maio, as

candidaturas adversárias do PP
e do PMDB disputavam a

preferência por uma aliança
com pefelistas e tucanos.

Amin, que governou o Estado

por duas vezes e também foi

deputado federal e prefeito
(nomeado) de Florianópolis,
apóia o presidenciável do
PSDB, Geraldo Alckmin. Em

2002, o peemedebista Luiz

Henrique desembarcou da

campanha de José Serra no

meio do caminho e passou a

apoiar o então candidato Luiz
Inácio Lula da Silva. Reforçada
pela ascensão de Lula nas

.pesquisas, a votação de José
Fritsch surpreendeu em 2002.

Pesquisa do Ibope divulgada no, .

final de setembro daquele ano

apontava apenas 130/0 das

r

Atitudes Eleições 1
' ,

,

-t.e,
li••

Comando do 14° Batalhão Luiz Henrique (PMOB) If)
da Polícia Militar abre as repete: vence a eleição em,

�� ) 2
portas à imprensa hoje, primeiro turno. Se não, com '1
presença do Comandante diferença de 500 mil votos

' .,

Geral da Polícia Militar de no segundo. Nesse caso,
Santa Catarina, coronel terá que acrescentar exatos ,

Edson Souza. Iniciativa 480.276 votos sobre os
"I

altamente positiva. Embute 20.724 que obteve de )

uma das ações pretendidas diferença sobre Esperidião ,

pela PM, que é a de interagir Amin (PP) no segundo turno
•

com a comunidade. A de 2002. Ou, 426.832 sobre
polícia precisa ser vista os 67 mil de diferença sobre i�
como aliada da população e José Fritsch (PT) no

·1
não temida por ela. primeiro turno.

,

.J

Luiz Henrique da Silveira (PMD�)
•

intenções de voto para o

candidato petista, mas ele
,

dobrou a previsão nas urnas,

alcançando 27,33% dos votos
, válidos. Perdeu o lugar no

segundo turno para Luiz

Henrique por pouco. A

retrospectiva favorável e seu

trabalho como titular da
Secretaria Especial da Pesca,
cargo criado por Lula,
estimularam o ex-prefeito de

Chapecó, cargo que ocupou por
duas vezes, a descartar a idéia de

composição com o PMDB.
Embora existam resistências

Esperidião Amin (PP)

palpáveis entre militantes do

PT, acredita-se que se houver

segundo turno e se Amin ou

Fritsch chegarem à segunda fase
da disputa, haverá apoio
recíproco contra Luiz Henrique,
ao contrario do fez o PT em 2002,
garantindo a eleição do
candidato peemedebista à

reeleição. Em Santa Catarina,
são 58 cargos em disputa: 40

para a Assembléia Legislativa, 16
à Câmara dos Deputados, um
senador e um governador. A
maior previsão de gastos é da

coligação que apóia .LHS

•

Senado:
11 candidatos
e duas vagas
Ideli SalvaHi :

1.054.304
Leonel Pavan :

973.401

CESAR JUNKES

José Fritsch (PT)

(PMDB, PFL, PSDB e PPS): R$
15 milhões declarados ao TRE

(Tribunal Regional Eleitoral)
apenas para governador. Com
José Fritsch, PT, PcdoB e PRB

planejam gastar R$ 3,4 milhões.
Por sua vez, PP e PV anunciam

R$ 2,7 milhões para eleger
Amin. Manoel Dias (PDT), R$
2 milhões, Antônio Sontag
(PSB/PTB) R$ 3 milhões. João
Fachini (P-SOL, PSTU e PCB), .

R$ 200 mil, Elpídeo Neves

(PTC) R$ 50 mil. César
Alvarenga, do PSDC, não

divulgou valores.

RESULTADOS DAS ELEiÇÕES MAJORITÁRIAS DE 2002 EM se

de campanha, prevendo redução
de 500/0 desses cargos como

norma de economia interna,
levantaram debates polêmicos.
Em audiência pública requerida
pelo vereador Eugênio Moretti
Garcia (PSDB), explicações
oferecidas por representantes da

corporação ocupantes de cargos
comissionados não' con

venceram.

A Acijs (Associação
Comercial e Industrial), através

_ do vice-presidente para
Assuntos de Segurança, Nilton
Zen, anunciou que pretende se

maniféstar oportunamente de
forma oficial, até porque, segundo
ele, a instituição, que deve ser

chamada a contribuir na

manutenção da corporação,
,
nunca foi consultada para opinar

a respeito. Outro projeto
polêmico propõe a devolução de

R$ 50mil aoMinistério da Saúde,
verba destinada a instalação do,

programa Farmácia Popular em
Jaraguá do Sul. Segundo o

Executivo, a prefeitura estaria

dispensando a verba porque o

município já tem sua farmácia
básica.

O programa do governo
federal prevê a venda de
medicamentos bem abaixo do
custo para pessoas de qualquer
poder de compra, enquanto que
a farmácia do município
privilegia apenas pessoas de baixa
renda com receitasmédicas. Para
ouvir explicações, a Câmara já
aprovou requerimento.dirigido à

Secretaria de Saúde. A concessão

de exploração comercial e

Governador
7 candidatos

(2°turno)
Luiz Henrique da Silveira:
1.512.447

Esperidião Amin:
1.491.723

• MOSAICO

Eleitores aptos:
3.817.974
Presidente da

República (2° turno)
Luiz Inácio Lula da Silva:
1.194.684
José Serra:
1.070.502

•

Projetos do prefeito trancam pauta de votações em agosto
f

c }ARAGUÁ DO SUL- A Câmara
de Vereadores deve voltar do

•

recesso de julho no dia 1 o de

agosto com a pauta de votações
trancadas. Pelo menos três

projetos, todos rotulados pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
como em "regime de urgência"
continuam sendo objeto de

questionamentos de vereadores
, da oposição. Um deles cria a

Guarda Civil Municipal, que já
tem três cargos de confiança
nomeados e que prevê, num

r
primeiromomento, a contratação
de um contingente de 40 homens,

I através de concurso público.
! Freqüentes alegações do prefeitoI

! de que não há recursos
,

I disponíveis no orçamento para
,

Í; novos investimentos e

procedimento oposto à promessa

,

li
,

\

publicitária de espaços na arena

multiuso pelo período de 20 anos,
outro dos projetos do prefeito,
também ficou para o segundo
semestre.

Por se tratar de concessão

pública, o contrato é restritíssimo

quanto a possibilidade de

indenização do contratado, o que
também levou vereadores da

. - -'
.

oposiçao a nao assinar pareceres
das comissões da Câmara as quais
pertencem. Investimentos do
Samae e ações para evitar

problemas com estiagens ou secas

prolongadas é assunto que deve

ocupar uma das sessões ordinárias
do Legislativo em agosto. O
diretor presidente da autarquia,
Luiz Fernando Marcolla, já foi
convidado a prestar escla
recimento. (Celso Machado)

Aumentos fiscalizados
. o Senado aprovou projeto de lei que estabelece as diretrizes
nacionais para o setor de saneamento básico. O projeto, agora,
segue para a Câmara dos Deputados. Entre as inovações está a ?

�

criação de conselhos de usuários (não deliberativos) nos!,)
municípios para a fiscalização das empresas prestadoras de []
serviços de saneamento. Até agora não há fiscalização no setor, . -,

e as companhias de água e esgoto fixam suas tarifas sem nenhum:
controle por parte dos usuários. Caso do Samae, com tarífas :)
majoradas em 20% em janeiro. "

,_J

Patinando
Tem muito candidato por aí
mais psrado que água de

poço. Querer é fácil, nem
precisa da homologação
dos dlretórios. Agora, botar
a mão no saco do dinheiro é

para pouquíssimos
privilegiados. E, para isso,
tem que ter cacife pessoal

.
ou padrinhos influentes.
Ninguém aposta nada em

cavalo paraguaio.

•

II

Eleições 2
Mas, mantidos os números c
da primeira pesquisa Ibope o
no Estado, o governador
licenciado Luiz Henrique
(PMOB) e seus aliados do
PFL, PSOB e PPS vão ter

)

.J

•

que suar a camisa para
vencer no primeiro turno,
como alardeiam. LHS

aparece com 39% das

intenções de voto, contra
, .L

31 % dados a Esperidião
Amin (PP), apoiado pelos
inexpressivos PV, PMN e

Prona.

o
•

•

,i)

q
Quente
Segundo semestre na

Cãmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul promete.
Com três vereadores na

condição de candidatos a

deputado, projetos
polêmicos enviados pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
por certo vão ser alvo de
discussões acaloradas não
só em plenário, mas

também nas comissões
técnicas internas do

Legislativo.

Eleições 3
,

Naquele ano de 2002, é bom i
lembrar, LHS. teve apoio ;
decisivo do PT, que ficou em i
terceiro lugar na disputa ao :
governo do Estado. O
governador licenciado saltou
de pouco mais de 985 mil

,

votos para 1,5 milhão, :

embora Amin tenha
aumentado em mais de 200
mil sufrágios a votação
recebida no primeiro turno.

,
,

,

Sai?
,

Agosto está chegando. E o

mês determinado pela UFSC

para início em Jaraguá do
Sul de cursos superiores à
distância, pela sistema de
teleconferência. A
Universidade atende desejo
manifestado pela própria
comunidade. Mas, salvo
melhor juízo, há um

repentino silêncio sobre
datas, seleção de

candidatos, espaço físico e

outros procedimentos.

Perfis ri

Sinceramente e com todo o
I·

respeito: se o tucano ':I

Geraldo Alckmin, com seu '.

discurso catedrático, não �

consegue empolgar o eleltor.:
o pedetista Cristovam f

Buarque mais parece saído
..,

de um velório. Enquanto
isso, Lula da Silva, com o

Bolsa Família, pura política
.

.asslstenclaüsta sem
'1

qualquer perspectiva de vida'
digna para quem recebe, é

aplaudido.

. ;

Sintomático
Governo federal começa a

•

melhorar a sinalização
horizontal, vertical e

dispositivos de segurança
para reduzir excesso de
velocidade em rodovias
federais em Santa
Catarina. São onze, entre
elas a BR-280, 'que corta o

Vale do Itapocu.
Investimentos de R$ 275,3
milhões em 48 mil

quilômetros de rodovias
federais em todo o país. Em
ano eleitoral.

r

Números (

•

Entre os dez estados com os'
maiores colégios eleitorais '

do país, Santa Catarina )

figura em nono lugar, com '

4.168.495. Fica à frente
apenas do Pará, com

4.157.735. O maior de todos
•

e disparado é São Paulo:
,

28.037.734. Com menos da
metade, Minas Gerais
aparece em segundo lugar,
com 13.679.738. Segundo o

TSE, são 125.913.479
brasileiros aptos ao voto. '

•
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DIVULGAÇAO AMPLA: DE ANUNCIOS A OUTDOORS, E COM CARTILHA DIDATICA .

Encontro com lula
.

Moacir Bertoldi (PL) e prefeitos' de outros 19'municípios
brasileiros foram convidados para um encontro com o presidente
da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), amanhã, às
18h30min, no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com

o procurador-geral de Jaraguá do Sul, Jurandyr Bertoldi, o

prefeito vai aproveitar a ocasião para reafirmar ao presidente
Lula a aprovação final do "Transjaraguá" - que tem um orçamento
avaliado em aproximadamente R$ 25 milhões -, além de verificar
o andamento dos projetos do Contorno Ferroviário e da

Revitalização do Centro Histórico, já solicitados junto aos
,

� ministérios.
I �r-------------------------------------------�

,
•
,

i
I

I
•

! ,
,

,
,

· ,
I
,

•

,

I

f
,

I
,
I
I

Conselhos 1
Dois projetos de lei.
encaminhados pelo
Executivo em regime de

urgência, para
avaliação da Cãmara de

Jaraguá do Sul,
propõem a criação de

dois conselhos. O
Conselho Municipal de

Habitação vai

promover ações voltadas
a programas e projetos
habitacionais de .

interesse social e será
formado por
representantes do poder
público municipal e

entidades não

governamentais,
totalizando nove pessoas.
Elaborar e fiscalizar os

planos e programas da
política habitacional e

elaborar plano de

aplicação dos recursos

dos governos federal,
estadual e município
estão entre as

competências do
conselho.

TVaberta
Dentro de 90 dias, Jaraguá do
Sul passa a contar com mais.
uma emissora de televisão
com programação local. A
Rede Brasil Esperança irá

operar no canal 19, em rede
aberta, e terá caráter de TV
educativa. A emissora tem

•

transmissão também em

Itajaí e é ligada à Igreja
Evangélica.

,
i

I
,

I
I
,
I
I
I
I

I

ldêntíenI

I
,

Enquanto em Santa Catarina
Luiz Henrique (PMDB)
aparece com 39% das

intenções de voto, no l>1io
Grande do Sul outro candidato

peemedebista à reeleição
para governador também sai
na frente. Germano Rigotto
tem 28,1% das intenções,
contra 20,8% de Olívio Dutra

(PT). Nos dois Estados, são
apenas oito pontos
percentuais à frente do

segundo colocado. Aqui, na

cola do governador licenciado
está Esperidião Amin (PP).!

I

I
I

Conselhos 2
Dentrode 90 dias, Jaraguá do
Sul passa a contar com mais
uma emissora de televisão
com programação local. A
Rede Brasil Esperança irá

operar no canal 19, em rede
aberta, e terá caráter de TV"
educativa. A emissora tem

transmissão também em

Itajaí e é ligada à Igreja
Evangélica.

I
I
!

I
Já 'o Conselho Consultivo
do Sistema de Transporte
Coletivo visa "assegurar
a coordenação harmônica
da política municipal de

transporte coletivo e

sua perfeita integração
com as necessidades
reais da comunidade".
Será formado por nove

,

membros: dois da
'

secretaria municipal de
Urbanlsrno e um

representante da
concessionária de

transporte coletivo, da
',"

.' Câmara de Vereadores,�..
·

Acijs, Sindicato dos
Trabalhadores em

Empresas de Transportes
•

, Rodoviários de
- Passageiros, COL, Ujam•

e Polícia Militar. O
mandato dos
conselheiros será de dois

Idêntico
Enquanto em Santa Catarina
Luiz Henrique (PMDB)
aparece com 39% das

intenções de voto, no Rio
Grande do Sul outro candidato

peemedebista à reeleição
para governador também sai
na frente. Germano Rigotto
tem 28,1% das intenções,

. contra 20,8% de Olívio Dutra

(PT), Nos dois Estados, são
apenas oito pontos
percentuais à frente do

segundo colocado. Aqui, na

cola do governador licenciado
está Esperidião Amin (PP),

Marcando

presença
Pode esperar. Vai chover
candidato pedindo votos nas

festas de sociedade, bailes,
shows e qualquer evento

que aglomere meia dúzia de

cabeças nos próximos três
meses. Atlas; de forma mais
branda, isso já é

perceptível. A Stammitsch,
que acontece em Jaraguá no

dia 29 deste mês e dia 26 de

agosto em Guaramirim, é
,

um exemplo de evento que
promete "bombar" neste
sentido ..

, ,.

I
I
I

I

-

anos e sem remuneraçao.

De volta
Depois de dez meses

afastado da Câmara de
Vereadores de
Guaramirim por
problemas de saúde, o

vereador Belmar Bernardi

(PP) retomou sua cadeira
no Legislativo ontem, em

sessão extraordinária
convocada pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer

(PFL). Desde 10 de
setembro do ano

passado, a vaga do

pepista era ocupada pelo
primeiro suplente Adilson
André Araújo (PP).

,

!.,

, .

•

"

•

•

CAROLINA TOMASELLI

.. Com tom imperativo,
proposta é orientar
eleitor de Jaraguá a

não anular o voto

JARAGUÁ DO SUL - "Se
você não estiver satisfeito, não
anule seu voto: mude de
candidato" ou "Valorize seu

voto: ele faz a diferença". São
frases imperativas como estas

que serão repassadas ao eleitor
de Jaraguá do Sul a partir desta
semana com a campanha "Vote
para fazer a diferença", lançada
ontem pelo Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul).
Desenvolvida pela agência
CMC - Central de Marketing
e Comunicação, a campanha
foi apresentada ontem à

imprensa e na reunião plenária
da Acijs, que integra o Cejas
junto com a Apevi, COL e os

sindicatos patronais do

•

. , .

municipio.
Na condição de uma

entidade apartidária, porém
política, o presiderrte da

Associação Comercial, Paulo
Chiodini, explica que a idéia é

motivar a comunidade a

exercer seu direito de cidadão

•

,

não anulando seu voto, mas

escolhendo o candidato que
considera mais adequado.
"Quando votamos, temos a

oportunidade de dizer o que
,

está ou não está certo. E a

'chance de cada um de nós

mudarmos o que é preciso,
votando em quem confiamos e

acreditamos ser capaz de fazer
•

algo de bom para nossa região",
defendeu.

As mensagens sobre a

importância do voto serão

divulgadas através de anúncios,, .

outdoors, adesivos, cartazes,

PIERO RAGAZZI DE FREITAI

- 'impostos e taxas - ocorridos
até 30 de dezembro de 2005,
com exceção do ITBI (Imposto
Sobre Transmissão de Bens

Imóveis). Entre os benefícios,
redução em 900/0 das multas
referentes aos débitos tribu
tários já lançados e também dos
ainda não lançados e declarados

espontaneamente por ocasião

da adesão ao programa. Além

disso, serão excluídos os juros
de mora, incidentes até a data
do ingresso no Refis II. O

parcelamento poderá ser feito
em até 24 parcelas mensais.

Para .participar, os coritr i

buin tes deverão formalizar

inscrição através de requeri
mento a partir do dia 1 o de

agosto até 30 de outubro deste

l

•

,

O advogado Humberto Pradi diz que o importante é convencer o eleitor a não anular o voto

:'AÇÃO CO
RiAl DE lARA

•

bottons, jingle e uma cartilha
didática, para tirar dúvida dos
eleitores, e que será distribuída
em associações de moradores,
igrejas e entidades. Todas as

peças trabalham cOin uma mão

com urn dedo na tecla de

confirrnaçâo do voto, reforçado
pela expressão "aperta aí". Além
do apoio da imprensa na

divulgação, o coordenador da

campanha e vice-presidente
jurídico da Acijs, advogado
Humberto Pradi, informa que
o trabalho envolve também as

empresas do município. Na
admissão de funcionários
vindos de outras cidades, as

empresas foram orientadas a

exigir a transferência do título
de eleitor para Jaraguá do Sul,
que mareou a primeira etapa que
culminou com a campanha.

VOTE PARA FAZER �

!
,

•
,

•

r

;�

I
•

,

Num segundo momento,
informa o coordenador, foi
realizada Ulna reunião com os

presidentes de partidos e

candidatos, no último dia 12.

Novo encontro foi marcado para
amanhã, mas, segundo Pradi, o
Cejas não irá interferir sobre o

número de candidatos hoje
colocados 110 Vale do Itapocu -
11 para deputado estadual e sete
à Câmara Federal-, ainda que,

pelo número de eleitores, seja
possível eleger não mais que três

deputados estaduais e dois
federais. "Temos preocupação
em relação ao número de

candidatos, mas isso deverá ficar
a cargo dos partidos e dos

próprios candidatos. Vai da
consciência de cada partido de

pensar isoladamente", declarou
Paulo Chiodini, informando

sobre a realização de uma f

pesquisa qualitativa.
, ,

''1\ campanha é voltada para
conscientizar o eleitor a não ,

anular o voto, mas poderá seguir "

outro caminho e ser direcionada
, '1 "ao voto Uti , acrescentoia J.

•

Humberto Pradi, citando a J,

campanha defendendo a opção '

por candidatos locais realizada', h

pelo Cejas em 1994, quando' (

foram eleitos três deputados G
•

estaduais e um federal pela h
1

região. Já sobre a realização Be 'J

debates com os candidatos, (

\Chiodini e Pradi informaram J

que' poderá até acontecer,

repetindo o exemplo das '

eleições municipais de 2004,
Porém, isso dependerá da h

confirmação do número de �

candidatos, já que ainda poderá �

haver desistências.
I

Câmara aprova nove projetos do Executivo em sessão extra
GUARAMIRIM Nove

projetos de lei do Executivo
foram aprovados em primeiro
turno na sessão extraordinária
convocada pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), realizada
ontem de manhã. Cinco deles
foram enviados em regime de

urgência no último dia 12, a

maior parte autorizando repasse
de recursos para entidades do

município. Hoje, em 110va

sessão extra marcada para as 9

horas, acontece a segunda
votação.

Um dos projetos aprovados
institui o Programa de Recupe
ração Fiscal - Refís II, para

regularização de créditos do

município As pessoas físicas e

jurídicas poderão quitar débitos

"1\
,

ano, na Secretaria de Adrni

nistração e Finanças.
Os vereadores também

aprovaram projeto de lei que
I

autoriza o município a adquirir,
por doação, a obra do centro

cirúrgico do Hospital
Municipal Santo Antônio, feita
com recursos da empresa
MalweeMalhas. Segundo o líder
do Pp, Alcibaldo Germann, era

.

necessária a autorização do

Legislativo para regularizar a

doação e incorporar a obra ao

patrimônio do município.
Outro projeto aprovado
autoriza realização de despesas
de até R$ 40mil com os eventos

crédito suplementar de R$ 17d� \

mil, recurso transferido do'V I)

orçamento do Gabinete para a "

conta de contribuições.
Outros projetos aprovados é!

em primeira votação autorizam

município a celebrar convênio
com o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Guaramirim para
repasse mensal de R$ 2.200,00
mensais, com vigência de 1o de

julho a 31 de dezembro deste ano;

repasse de auxílio financeiro no

valor de R$ 5.000,00 ao Grupo
Escoteiro Guará-Mirim; de R$ 6
mil ao Núcleo de Turismó Rural
Estrada [acu-Açú: e de R$
2.100,00 à Associação dos

Funcionários, Professores e

. Alunos da Unidade Desceu-

ff

f)

I .

,

•
, I,J

I

("

ry

Ir
�

, �

que integram a comemoraçao
de 57 a110S de Guaramirim. J á o
de número 95/2006, abre tralizada do Ceja.
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PRAZO: AMPLIAÇAO DEVE DEMORAR MAIS 90 DIAS, PELO MENOS

KELLY ERDMANN

'� Comunidade desconfia
e acha que tudo não
assa de uma manobra

•

, }ARAGUÁ DO SUL
· Representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
(SDR) de Jaraguá do Sul
visitaram a EEB Lilia Ayroso
Oeschler na manhã de ontem,
17. Depois de quase um ano sem

receber os alunos por causa das
obras de reforma e ampliação,
praticamente paradas durante
esse período, a promessa agora é

de que na volta das férias parte
dos estudantes retorna às salas,

• dessa vez, restauradas.
,

.,' O secretário Ivo Schmitt
,

.

Filho sugeriu a mudança à

direção, responsáveis pela APP
(Associação de Pais e Profes-

•

· sares) e Conselho Delíberativo,
depois da interdição do salão da

, Igreja Nossa SenhoraAparecida,
na semana passada. O ambiente
era utilizado pela escola desde o

!;fdia 1o de agosto de 2005 e foi
considerado impróprio pela

I, 'Vigilância Sanitária. Com a

I)medida, as crianças, que até o
•

" '

1J.

,

I) ��I

CESAR JUNKES
-,

� ..

t
I

-

•

[
I
I

-- I
�-
I

�- - -

-._..

I-_.�-

\

I
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!
Secretário Ivo Schmittpediu paciência aos pais e garantiu entrega
início do recesso escolar estavam
assistindo às aulas de maneira

precária no piso inferior do

prédio, podem ser transferidas

para as salas atualmente em

reforma. Quem estuda no andar

superior, liberado pelos fiscais

sanitaristas, será obrigado a
,

esperar mais tempo. E que a

ampliação só deve ficar pronta
em, no mínimo, 90 dias, ou seja,
pelo menos três meses depois do
prazo oficial de entrega, marcado

paradaqui a duas semanas, ter

expirado.
O assunto causou

indignação na comunidade. Para
,

Aureo Nelson Ponstein, do
Conselho Deliberativo, a atitude
é apenas umamanobra eleitoral.
Ele desconfia do tempo
prometido para o término da

construção. "O que eles (SDR)
querem é acalmar a comunidade

por causa das eleições. O

problema precisa ser resolvido
antes, senão fica tudo como

,,, 1esta , rec ama.

Caso o governo estadual não
termine a obra até o retorno dos
alunos, programado para o dia
25 de julho, há indícios de

organização de protestos. "Eles

podem não voltar quando
acabar o recesso, em sinal de

manifestação", enfa tiza
Ponstein. Já a diretora da Lilia

Ayroso, Rita de Cássia Duarte,
acredita que liberar a metade da
escola não é a alternativa ideal,

- "

mas, e a uruca no momento.

O educandário foi fundado
em 1933 e hoje tem mais de 960
estudantes matriculados. No

total, o governo de Santa
Catarina planejou gastar mais de
R$ 1 milhão e 300 mil com as

obras de reforma e ampliação da
estrutura física da escola.

Sine muda de endereço mas,
ainda não tem data para reabrir

'l'

h;funcionar a partir de hoje
, i I

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

Reservas e consultas poderão ser feitas através da internet

}ARAGUÁ DO SUL - A partir
de hoj e, os serviços de

\ [empréstimo e reserva de livros
'.)'.e consultas ao acervo da
" Biblioteca Pública Rui Barbosa
serão disponibilizados pela

c'dlnternet, através do site http://
f" cultura.jaraguadosul.com.br, A

.'

()',biblioteca online começa a

'.' funcionar após a cerimônia de
I, lançamento, que acontece hoje,
(jr às 19h30, na Biblioteca Rui

. .-_,í Barbosa.
, De acordo com a supervisora
(" da biblioteca, Diane Chiodini,
()",esta é a primeira biblioteca
C) pública online do Estado e o

I, sistema funciona 24h. A
(;' consulta ao acervo é realizada
" por título, autor ou assunto, e

:) também serão criados fóruns e

"1 listas de discussão sobre obras
literárias. Atualmente, a

\

biblioteca pública tem cerca de
15 mil usuários cadastrados, e o
acervo é composto por 30 mil
livros. Para a solenidade; foram

,

convidados o prefeito Moacir
Bertoldi (PL), a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL), o

secretário de educação e cultura
Anésio Alexandre, membros da
Gerencia de Educação, Ciência
e Tecnologia de Jaraguá do Sul e
funcionários da Horizonte

Informática, empresa join
vilense responsável pelo sistema
de gerenciamento da biblioteca
e que desenvolveu a biblioteca
online.

A Biblioteca Pública Rui
Barbosa fica aberta de segunda
a sexta-feira, das 7h às 19h, e

aos sábados, das 7h às 1311. O
telefone é: (47) 3275-1300.
(Daiane Zanghelini)

"-

CORREia ECONOMICO

Importação recorde
o Brasil nunca comprou tanto do Exterior em uma semana como
na segunda semana de julho. As importações bateram recorde"
somando US$ 2,06 bilhões, com aumento de 10,4% na

comparação semanal. As exportações foram US$ 3,28 bilhões,
queda de 7,8% em relação à semana anterior. Com isso, O
superávit foi de US$ 1,22 bilhão e elevou o acumulado de dez
dias úteis do mês para US$ 2,91 bilhões. O saldo da balança
ainda segue alto, com média diária' de US$ 291 milhões, maior
inclusive que a média de julho do ano passado, quando a balança

,

comercial brasileira registrou o superávit recorde de US$ 5,004
bilhões. É provável que essa média não se mantenha, porque a�
exportações que estavam represadas nos portos e aeroportos
por causa da greve dos servidores da Receita Federal já foram

quase todas liberadas. I
,

Saldo comercial
Os números gerais da balança
comercial foram divulgados ontem

pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e

mostram que o saldo comercial no
ano atinge US$ 22,446 bilhões - US$
1,07 bilhão (5,05%) a mais que em

igual período do ano passado. As
vendas extemas somaram US$
67,74 bilhões (+ 18,8%) e as

compras, US$ 45,29 bilhões

(+27,1%).

Presidência
Na quinta, dia 20, o senador

Sérgio Zambiasi (PTB-RS) .

assume a presidência
rotativa da comissão. Ele
atualmente é o presidente
da Representação
Brasileira na comissão. Na'

sexta, dia 21, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
assume a presidência
temporária do Mercosul,
que muda a cada seis
meses. O atual presidente

'

do bloco é Nestor Kirchner'
,

- presidente da Argentina. :Movij11entação
O Porto de São Francisco do Sul, no
Litoral Norte de Santa Catarina,
movimentou no primeiro semestre
deste ano 4,41 milhões de toneladas
de cargas, um aumento de 13% em

relação ao mesmo período de 2005,
quando foram movimentadas 3,89
milhões de toneladas.Do total
movimentado este ano, 53,8%
correspondem à exportação de soja
em grãos, 27,90/0 a cargas em

, .

contêineres, 9,9% à carga geral sota
6,7% ao granel sólido importado e

1,7% ao granellíquido exportado.

Voto
A Venezuela já tem direito a

,

voz nas reuniões dos

órgãos ligados ao bloco,
mas só terá direito a voto

depois da ratificação do i
protocolo de adesão pelos:
parlamentos dos cinco

estados-parte - Argentina,'
Brasil, Paraguai e Uruguai,
além da própria Venezuela .

O senador Sérgio Zambiasi
acredita que a adesão do

,

país ajudará a consolidar o:
,

principal bloco econômico'
da América do Sul.Corn o

novo integrante, o Mercosul
passará a ter um Produto
Interno Bruto (PIB)
equivalente a US$ 1 trilhão,
o que corresponde a três

quartos de toda a econornía
sul-americana, além de um

comércio global superior a

US$ 300 bilhões.

Mercosul
A incorporação da Venezuela e a

instalação do Parlamento do
Mercosul até o final deste ano são os

dois principais temas da 27a Reunião
Plenária da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul que ocorre em

Córdoba, na Argentina, a partir de
hoje. A reunião acontecerá
paralelamente à reunião dos
presidentes cos países integrantes
do bloco econômico.

"- I
.• INDICADORES ECONOMICOS

Agência atende desempregados e encaminha para entrevistas

}ARAGuÁ DO SUL - Quem
precisar dos serviços oferecidos
pelo Sine (SistemaNacional de
Empregos) de [araguá do Sul vai
ter que esperar mais alguns dias.
Fechado desde à tarde de sexta

feira, 14, o órgão não deve
reabrir amanhã, como havia
sido planejado pelos

, .

responsavelS.
O problema é que a sala

alugada pela Prefeitura para

abrigar as novas instalações do
sistema ainda passa por
reformas. Conforme explica a

coordenadora do Sine, Waldi
neia Strebe, não' há data

prevista para que os

atendimentos voltem a ocorrer,

pelo menos por enquanto. Os
funcionários do órgão estadual

recebem uma média de 80

pessoas por dia. Amaioria busca
os cadastros para recolocação no
mercado de trabalho. O restante

(cerca de 25) realiza
encaminhamento de seguro

desemprego. Vale lembrar que os

interessados em qualquer um dos

serviços precisam se deslocar,
assim que o espaço estiver

pronto, até a Rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, 110

cruzamento com a RuaHenrique
Piazera, no Centro.

O Sine atende de segunda
feira a sexta-feira, sempre das
7h30 às I1h15 e entre às 13h e

,

COMPRA EURODOLAR (EUA) VENDA

COMERCIAL 2,203 2,205 " COMPRA VENDA

PARALELO 2,340 2,310 " 2,767 2,771
PESO (Argentina)

TURISMO 2,153 2,297 "
I 0,718 0,718

'. POUPANCA
. , .

•

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 35.349 -1,37%
" DOW JONES (N. York 11.148 0040/0

It MERVAL (B. Aires) 1.654 -251%

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,750

"1�<';'" ,'o'

• CUB maio

R$840,00

,

16h. As terças-feiras, quartas-
feiras e quintas-feiras, o horário
da manhã é exclusivo para o

preenchimento de fichas. (K E)

• LOTERIAS
,

��"m,,",,�,,"
c

" '. Quina" . .
.

.

concurso: 1626
""_""",,,,�..---

08 - 36 - 46 - 49 - 60
concurso: 781

_...·8' - iO - 13 - 39 - 54 - 56

• t2otomania oteria" Federal
�"""=.�,,,,, ,

concurso: 637
06 - 1 O - 17 - 18 - 25 - 26 - 32

55 - 59 - 60 - 68 - 71 - 77 - 80

83 - 84 - 91 - 92 - 95 - 97

concurso: 04053

10 Prêmio: 00.104
20 Prêmio: 26.621
30 Prêmio: 31.402
40 Prêmio: 38.547
50 Prêmio: 09.266

•

1
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• OCORRENCIAS POLICIAIS

•

crime.

Assalto
o taxista M.J.B., 59 anos, foi assaltado no sábado à noite. Ele foi
chamado para levar três homens para um bar, quando na Rua

Wolfgang Weege, próximo ao Parque Malwee, um dos

passageiros passou uma corda pelo seu pescoço e outro

empunhou uma faca anunciando o assalto. Os bandidos levaram
em torno de R$ 100,00, um aparelho celular Nokia, e fugiram

, k com o táxi, veículo GMI Vectra, placa IFG-2959. O carro foi
. encontrado logo em seguida abandonado próximo ao local do

I. Furto de veículo I
Foi furtado o veículo VW/Fusca,
de cor bege, ano 1977, placas
LWS-4327. O carro estava

. estacionado em frente ao Bar da
,

Teça, na Rua João Januário

Ayroso. O furto aconteceu às
22h de domingo.

Apreensão de droga
o Sr. N.L.C., 43 anos, foi detido na

madrugada de sábado, na Rua

Joaquim Francisco de Paulo,
próximo ao Posto Marcolla. A

polícia realizava rondas, quando
abordou o veículo GM/ Meriva,
placas COM-8399, conduzido por
N.L.C., dentro o carro os policiais
encontraram dois torrões e um

cigarro de substância

entorpecente.

Furto de veículo II
A caminhonete Ford/ F 100,
placas LYZ-2741, de cor

vermelha, ano 1978, foi furtada
"

por volta das 23h de sábado. O
veículo estava estacionado na

. Rua Getúlio Vargas, em Corupá.

. Comunicado
Foi furtado cerca de 60 metros de
fio de cobre da energia elétrica do
Cemitério Rio da Luz, na Barra do
Rio Cerro. O furto aconteceu entre

quinta-feira e sábado. A polícia não
tem pista sobre o autor do crime.

',: Furto em veículo
o veículo Ford/KA, placas AHS-
3748 foi arrombado às 1 Oh de

domingo. Os bandidos furtaram
um aparelho de CO, marca
Pionner. O carro estava
estacionado na garagem do
proprietário, localizado na Rua
Tufie Mahfud, Bairro Centro.

Na multidão
O Sr. C.A.V., 31 anos, teve seu

aparelho de celular Motorola
furtado na noite de sábado. Ele
estava no Pavilhão da Festa da
Tainha em Balneário Barra do Sul,
quando no meio da multidão seu

celular acabou sendo levado.
Arrombamento

\

A empresa AOEPLAST Industrial
Ltda foi arrombada por volta das
7h de domingo. Os bandidos
furtaram três motos bombas
marca Schneider, um motor

especial, uma furadeira
industrial, quatro extensões,
três caixas de ferramentas com

40 peças, oito chaves de boca e

um painel completo com chaves
de parede.

Acidente
Três pessoas morreram e quatro
pessoas ficaram feridas na

madrugada desse domingo em

um acidente na BR 116. O
acidente envolveu um caminhão
Mercedes Benz de Curitibanos e

um VW/Fusca de Rio do Sul. O
passageiro do caminhão E.R.S., 10
anos, e os passageiros do Fusca

A.M.P., 24 anos, e M.C.S., 21<anos,
morreram no local. A colisão
aconteceu às 04h45min no Km
167,1 em Ponte Alta do Norte -

SC.

Furto em comércio
Arrombaram o cadeado da porta
do banheiro de uma Lanchonete
e furtaram uma máquina caça
níquel que estava abastecida
com R$ 300,00. O furto
aconteceu na madrugada de
sábado, na Rua Ermelina Trentini
Menel, Bairro Ribeirão Cavalo.
Na manhã de sábado,
o dono do estabelecimento
encontrou a máquina furtada

jogada no rio.

Atropelamento
o Sr. R.R.S.R., 44 anos, morreu

atropelado por volta das 20h de
sábado. O acidente aconteceu no

Km 27,5 da BR 280 em Araquari, o
veículo que o atingiu não foi
identificado., pois fugiu do local.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 08:30h do dia 16/07, a senhora Clara Stein Venturi, com idade
de 84 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária São José e o

sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 06:30h do dia 16/07, o senhor Orlando Martini com idade de
68 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 20:55h do dia 15/07, o senhor Aluízio Nicoluzzi, com idade de
78 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuàrla da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faléceu às 07:00h do dia 15/07, o senhor Dionísio do Prado, com idade
de 84 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

cemitério de Santa Luzia.
Faleceu às 17:30h do dia 14/07, a senhora Catarina Wurges Fodi, com
idade de 71 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério Chico de Paula.

!

I

I
I

APARELHO DE RESSONÂNCIA E TOMÓGRAFO: COMEÇAM A FUNCIONAR

•

•

Carro capota depois de bater em dois veículos, no Centro
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

DAIANE ZANGHELINI

� Meta é aumentar
a capacidade de
atendimento em até
50%, diz diretor

-

}ARAGUÁ DO SUL - O

Hospital e Maternidade ]araguá
continua buscando verba junto
ao Governo Federal e Estadual

para ampliação do centro

cirúrgico, da maternidade e da
UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), por meio de projeto
criado há cerca de três anos e

encaminhado para análise em

Brasília;DR
De acordo com o diretor

administrativo do hospital,
Hilário Dallmann, o projeto está

orçado em R$ 15 milhões e

engloba o aumento de 80 leitos,
a compra de equipamentos
(monitores e respiradores) e a

ampliação da área física em 8.600

m2, mais que o dobro do espaço

já existente. Com isso, o espaço
da cozinha, do departamento
administrativo e da área de apoio
(fisioterapia e laboratórios)

,
.

também serão mais adequados.
Somente a ampliação da área

física custará R$ 8 milhões, e a

aparelhagem da UTI ficará

próxima de R$ 100mil por leito.

Hoje, o Hospital e

Maternidade [aragua tem um

}ARAGUÁ DO SUL ., Um
acidente surpreendeu quem

passava pelaRuaArturMüller, ao
lado do Terminal Urbano de
,

Onibus, no início da tarde de
on tem, 17. O automóvel
conduzido por [uceli de Amorim,
49 anos, capotou nomeio da pista
depois de colidir em um FiatUno.

O motorista Tiago Daniel

Venturelli, 22, explicou que
manobrava para estacionar, nos

.

fundos do Shopping Breithaupt,
quando um Palio de ]araguá do
Sul, supostamente em alta
velocidade, bateu contra a lateral

esquerda do veículo. "O carro foi

capotando, parecia que estava em
câmera lenta. Deu para ver o

total de 7 mil m2 de área e 137
leitos. Segundo Dallmann, a

•

ampliação vai gerar cerca de 200
novos empregos (auxiliares de

enfermagem, médicos e serviços
gerais) e aumentar o número de
atendimentos em 50%: de
12.400 mensais para 18 mil,
entre consultas e emergências.
Além de tornar o hospital apto
para realizar cirurgias de alta

complexidade, como

transplante de córneas e rim, a

ampliação deve atender a

demanda crescente de pacientes
(principalmente gestantes) de
cidades próximas e do próprio

Até o momento, a

instituição conseguiu auxílio de

R$ 300mil junto ao Governo do
Estado para o projeto. Como as

obras estão atreladas à verba,
ainda não há previsão para o

início da ampliação, que deve ser

finalizada dentro de três anos.

APARELHOS
Sobre os equipamentos de
1'\' _,.,

ressonancia magnética e o

tomógrafo computadorizado que
chegaram em ]araguá do Sul há
cerca de três meses, o diretor
Hilário Dallmann garante que os

aparelhos devem entrar em

funcionamento na próxima

,

O CORREIO DO POVO

, , ,

municipio.

i .

•

I
II

'semana, no Centro d�
Diagnóstico por Imagem do
Hospital e Maternidade ]arag��.

A ' 11
.

te omomento, entretanro
o credenciamento com o S{J[S

,

(Sistema Unico de Saúde) e

pactuação com as secretarias de
saúde da região ainda não foram
realizados. O diretor do hospital
diz que a prefeitura ainda não
encaminhou documento
descrevendo quantos exames

serão realizados mensalmenje,
enquanto a secretaria de saú�e
alega que o Hospital air da n�o
encaminhou proposta de
compra de serviço à secretaria
de Saúde de ]araguá do SuL
"Temos interesse sim em fazer.o
credenciamento, desde que.o

preço oferecido seja compatível
com o da tabela SUS", comentou
a coordenadora de planejamento,
da saúde, Soraia Mueller.

Os equipamentos chegaram
ao município em abril, depois de
ficarem parados no Porto de

Itajaí durante um mês por

problemas na isenção do ICMS

(Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) , que não

estava sendo reconhecido pela
Secretaria de Estado da Fazenda.
Como a mantenedora do

hospital, a Comunidade

Evangélica Luterana de ]araguá
do Sul, é uma entidade

filantrópica, a instituição '

conseguiu o benefício.
,
i

I
!
,

(
,

<., , "

Palio capotou no Centro da cidade, ninguém toi ferido gravemente

homem lá dentro virando junte"
desabafou Venturelli. Além do
Fiat Uno, outro veículo também
foi' envolvido na confusão. O
Corsa GL, de Andréa Daufen-

•

bach, 33, ficou com o pára-lams
traseiro esquerdo danificado
porque acabou sendo prensado
pelo Palio. "Graças a Deus foi só
um susto e isso já basta",
comentou ela. Apenas ]uceli
Amorim foi levado ao Pronto
Socorro doHospital São José com
ferimentos leves nos braçés
Segundo testemunhas, antes ;de

, .

ser atendido pelos bombeiros, el\, .

disse não lembrar de comd

aconteceu a batida. (KellY
Erdmann)

(
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Delegacia de Serviço Militar é transferida para Joinville
}ARAGUÁ DO SUL - A 5ª

Delegacia de Serviço' Militar,
instalada no Terminal Rodoviário

Charme e beleza que valorizam ambientes.
.,

erl
ambientes

8R 280 km 56 - 47 3373.1010· www.berlimambientes.com.br
.

-------------------_.------------------------�

•

de ]araguá doSul, vai ser transferida
para ]oinvi1le nos próximos dias.
A mudança faz parte do processo
de reestru-turação encabeçada
pelo exército brasileiro, a fim de
centralizar as ações emmunicípios
pólos.,

Segundo o tenente Paulo
Manoel de Souza, dos 8.500 jovens
alistados anualmente na região
coberta pela delegacia, mais da
metade encaminha. a

documentação em ]oinville. A

média jaraguaense não ultrapassa as

1.200 solicitações. Além disso, a

logística naquela cidade seria mais

rápida e simples por causa da

proximidade com outros órgãos,
como o Batalhão de Polícia, por
exemplo.

A modificação não deve

prejudicar demaneira direta aqueles
que precisam do serviço. Conforme
explica o tenente Paulo, a ]unta
Militar, responsável pelo
atendimento' ao público, não sofre

alterações econtinua no segundo
piso da rodoviária. Vale lembrar que
a delegacia apenas tem expediente
interno. Com o deslocamento,
quem precisar de segunda via de
documentos que dependam 'da
assinatura do delegado Paulo
Manoel de Souza, como os de

liberação de serviço militar, vai

esperar àlguns dias a mais para o

retomo.Adelegaciapassa a atender
na Rua Dona Francisca, 418, no
centro de ]oinville.

,I
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NOVAS VAGAS: EM NOVEMBRO

,)b JARAGUÁ DO SUL - Dividir
I rft! conhecimento, sensibilízar e

!�ferecer informações sufici
I I)entes para" transformar a

I 'lgravidez em um período
<:saudável e feliz às mulheres.
,3lEste é o objetivo do Grupo de
�f�estantes, organizado pelo
o�esc (Serviço Social do

'It=omércio) de Jaraguá do Sul.
ci] Durante quatro finais de
.lsernana , as futuras mães

c ãssis tem a palestras sobre
odiversos temas relacionados ao

bsssunto e, no término, visitam
u'as

. duas maternidades
omstaladas no município.
Segundo a técnica em

natividades do Sesc, Fernanda
,)iAmbrósio Testa, o projeto
elconta com o auxílio de

r-especialistas, como médicos e

i:;butricionistas, que dão dicas às

elgestantes e companheiros.
()'� No sábado passado, 15,
cIsegtindo dia de curso, os

nparticipan te s conheceram
olmais sobre amamentação,
'jfçordão umbilical e a

;;timportância da atividade física
'1l,
�------------------------------------------------------------------�

KELLY ERDMANN
PIERO RAGAZZI OE FREITAS

: � Curso do Sesc
) °auxilia casais

'�experientes e

if�az tranquilidade
•

••

r

Tatiane Lunelli está grávida de cinco meses e acredita que palestra une casais

'J ..
, ,

NOTA OFICIAL
Associação dos Diários do Inlerlor

A torça da mídia regional

:', A Associação Brasileira dos Diários do Interior -ADI/Brasil e suas

o regionais vêm a público manifestar-se firmemente contrárias à sanção ao

�;. projeto de lei 11° 79/04, que prevê a ampliação de 11 para 23 das funções
'J exclusivas do jornalista, por acreditar que a mesma extrapola a função do
1�. profissional nomercado de comunicação.

8; Classificamos como equivocada a obrigatoriedade do diploma
�' universitário de jornalista para funções como a de repórter-fotográfico,
",� diagramador, entre outros, pois entendemos que mais que um diploma de

;i:' jornalista, o que esses profissionais precisam, para um bom desempenho de
or suas atividades, é de boa formação técnica, motivação e criatividade.
00 •

10'� . • \ I

,c( COIUO empresários do ramo da comunicação, consideramos legítima a luta
Clt da FENAJ pela valorização dos jornalistas, mas repudiamos a reserva de

mercado que o projeto prevê por entender que não se pode gerar, entre os

profissionais, a falsa expectativa de que a simples posse do diploma de
'f I: ; jornalista sej a o passaporte para UlTI emprego.

AADI/Brasil e suas regionais apelam ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que antes de deliberar sobre a

matéria receba e analise as ponderações de todos setores envolvidos, pois a

democracia é amelhor forma de exercer a liberdade de expressão.C\i· .

._

I

Isabel Baggio
Presidente ADIlBrasil

•

Oil

•

Amer Félix Ribeiro
Presidente da ADI/SC

Margareth Cedraz Freire
Presidente ADIIBA

Franklin da Silva
Presidente da ADI/PR

Ivanor de Tassis
Presidente da ADI/MG

I' I
I Maria Luiza Szulczewski

Presidente da ADI/RS
Gustavo Amora

Presidente daADI/RJ
�i[J'-- ...I

•

durante a gravidez. Na próxima
etapa, programada para o dia 22,
é a vez de falar a respeito do
desenvolvimento infantil e dos
cuidados com as crianças
recém-nascidas. O último
encontro dos oito casais está

marcado para 29 de julho.
Conforme explica Fernan

da, a programação segue os

mesmos temas abrangidos em

julho. O curso possibilita "co
nhecimento para elas terem

uma gestação mais responsável
,

e tranqüila", enfatiza. E
exatamente por isso que
Tatiane Lunelli, grávida de
cinco meses, resolveu

participar. A "mãe de primeira
viagem", como ela se auto

'denomina, lembra também

que as palestras aproximam o

casal e fazem os homens

perderem o medo de assumir o

papel de pai.
O Grupo de Gestantes é

formado duas vezes ao ano e o

próximo ocorre no mês de
novembro. As vagas são

limitadas e quem quiser fazer
, ,

parte precisa se Inscrever no

Sesc, instalado na Rua
Presidente Epitácio Pessoa,
1273, ou pelo telefone 3371-
8930. As palestras acontecem

sempre nos sábados, das 14h às

17h30.
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Macarronada
I

DIVULGAÇAO�
������ IO Grupo Breithaupt,

,

em parceria com a

Parati S.A. realizou
no último final de se-

,

mana, a malar macar-

ronada beneficente do
Estado. Em sua terceira

edição, o Sábado da

Solidariedade, atraiu
aproximadamente
1.200 pessoas, on

de foram servidos mais de 180 kg de macarrão com três tipos!
de molhos: Bolonhesa, Al Pesta e Quatro queijos. As i
entidades beneficiadas neste evento foram a APAE, AMA e!
NOVO AMANHÃ; ínstitutos que assistem toda a cidade de i
Jaraguá do Sul e região. A animação ficou por conta do;
cantor Toninha Bahia, e foram sorteados eletrodomésticos!
para o público presente.

Campanha do Agasalho
A 1 ª Campanha do agasalho
promovida pelo Sindicont '

arrecadou entre seus;
,

associados e clientes 1.220

peças de roupas e 85 pares
de calçados, totalizando
1.305 peças. A Campanha •
iniciou 'i!m 14 de junho e a �'.,' '" "� '.� .

entrega dos produtos
. - 7 ...

,

arrecadados foi feita na tarde de ontem nas ações sociais dos :

municípios de Corupá, Jaraguá do Sul, Massaranduba e;
,

Schroeder. A sede do Sindicont (Marina Fru tuoso.:

909) centralizou as doações durante os últimos 30 dias e a:
totalização das peças foi anunciada no início da tarde pelos.
diretores administrativo, Décio Mengarda, de Eventos,Maicon
Miguel Salai, e de Relações Públicas da entidade, Ramon:
Schrauth.A 1 ª Campanha do Agasalho do Sindicont teve o:

,

lerna "doar.é gesto que enobrece, corpo que aquece e vida que:
agradece, fiscalize seu guarda-roupa, contabilize seus agasalhos:
e ajude o Sindicont a aquecer corações neste inverno".

,

CONDOMINIO EDIFICIO DIANTHUS
Rua Marina Frutuoso, 300 - Centro
CNPJ nº: 00.082.956/0001-25

Jaraguá do Sul - SC

-, ,

CONVOCAÇAO DEASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINARIA
,

I
I

Convidamos os condôminos do Edifício Dianthus, a se reunirem em:
,

Assembléia Geral Extraordinária, marcada para o próximo dia 01 de Agosto:
de 2006, em primeira convocação às 19 horas e em segunda convocação!
às 19h30min, a ser realizada no salão de festas do edifício para discussão "

e deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

1. Alteração da Convenção do Condomínio
2. Eleição do Síndico
3. Assuntos Gerais

,

Jaraguá do Sul, 17 de Julho de 2006:
,

,

,

ADEMAR NARDEL,LI:
,

Síndico:

,

.

POSITIVO - matutino/noturno
ACE - matutino/noturno

,

SOCIESC / TUPY - noturno

ENERGIA/EXATHUM

trensport« e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

Ligue: 3370-4888 / 9184-9988 comtuetane

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EVENTO: UM DOS MAIORES DO PAÍs FOI CONSIDERADO SUCESSO

KEllY ERDMANN

.... As mulheres figuram
em número pequeno,
mas já se organizam
para conquistar espaço

CORUPÁ Mais de mil
,

motoqueiros se. aventuraram na

manhã de domingo, 16, para
cumprir o percurso do 3°
Encontro Naciona] de
Trilheiros. Organizado pelo
clube corupaense Bananalama, o
evento é considerado um dos
mais importantes do país e

. / .

trouxe ao munICIpIO represen-
tantes de várias regiões de Santa

,

Catarina e do Paraná.
N a largada, às 9h30, os

trilheiros foram acompanhados

por centenas de pessoas que ao

longo da Av. Getúlio Vargas, se
divertiram ouvindo os roncos

dos Ina tares e vendo algumas
manobras. Segundo informações
dos integrantes do Bananalama,
esta edição do encontro bateu
recorde de público e de inscritos.

Os quase 1200 motoqueiros
saíram do Centro em direção ao

interior de Corupá e depois de
cerca de cinco horas retomaram
ao local de saída. No Vale dos

•

Búfalos encontraram o ponto
neutro e puderam descansar por
alguns minutos. Logo depois do

retorno, às 14h30, os parti
cipantes almoçaram e, em

seguida, aproveitaram o show da
banda Os Sagitários, que fez parte
da programação de aniversário

da cidade, comemorado no dia

•

Kolonistenfest mostra tradição da
Sociedade Aliança, no RíoCerro

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Animação marcou o final de semana e confirmou tradição da festa

}ARAGUÁ DO SUL - A 22a estavam duas avestruzes. Ao
Kolonistenfest reuniu quase
dez mil pessoas no último
final de semana na Sociedade

Aliança, Rio Cerro II. A

alegria e o clima de

confraternização marcaram

os três dias de festa, encerrada
no domingo, 16, com uma

programação extensa, que
não deixou de lado as

apresentações folclóricas
alemãs

.

e os bailes animados

por bandas,
De acordo com o

presidente da entidade,
Valdino Hornburg, "o ponto
alto foi a união e o espírito
de equipe" dos 150

voluntários que auxiliaram
na organização da festa. Além
disso, a 3a Exposição Agro
industrial também motivou o

público a visitar os galpões da
sociedade para ver de perto
máquinas agrícolas, moto
cicletas, orquídeas e animais.

Em um dos estandes que mais

despertou a curiosidade de

crianças, j avens e ad ul tos

.
,

lado, cavalos, bois, cabras,
aves e coelhos. Dentro do
sa lã o

.

principal . da
Ko loni s tenfe s t a música

pr at ic ame n te não parou.
Desde a noite de sexta-feira,'
14, bailes, soireés e shows

-

fiae rarn os participantes
dançar. Entre as

. apresentações mais

esperadas, C) presidente da

Aliança cita a da banda Os
Moritanar i, que arrimou a

festa 'por duas vezes, 110

sábado e no domingo. O
encerramento aconteceu por
volta da meia noite C0111 a

tradicional colheita dos
,

alimentos expostos 110 salão.
O próximo evento da

sociedade está marcado para
o dia 12 de agosto. O baile

,

an imado pelas bandas

Enigma e Reflexo é Ulna

parceria com o clube Pista
Livre e começa às 21 horas.
Os ingressos, vendidos na

bilhe teria, c us tam R$ 10.

(Kelly Erdmann)

O CORREIO DO POV�
(

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS .

Catarina, 11á cerca de seis anos.

Desde então, os jaraguaenses e

os joinvillenses alcançaram o

posto de mais experientes entre

os esportistas do Estado.
A animação foi, aliás, uma das

marcas do 3° Encontr,
Nacional. Além da descon.
tração, o evento também mos

- /

trou que esse esporte nao e apen.
nas para os homens. Dos 1200
inscritos, pelo menos dez eram

mulheres. Para transformar esta
realidade adversa, as trilheira
estão em fase de organização,
Como não podem se associar ao

Bananalama (o clube é fechado
para 40 homens), elas fundarsn
o Batom na Lama, atualmente
com cerca de dez integrantes, e

resolveram correr os riscos da
,

7.

Segundo Ronaldo Bosse, da
comissão organizadora, os

trilheiros devem tomar alguns
cuidados antes de ligar as

motocicletas. Quem quiser
participar do encontro precisa
de equipamentos de segurança,
corno protetores para os joelhos \

e cotovelos, botas reforçadas e

capacete. No veículo, é

imprescindível que sejam
adaptados pneus com garras

, , /

especiais para os percursos pre-
definidos.

-

De acordo com René Fran

kowiak, do Clube Bananalama,
o número de trilheiros vem

aumentando, principalmente
por causa dos pioneiros de
Balneário Camboriú, que
trouxeram o esporte a Santa

.,
'� .'

Encontro de motoqueiros reuniu milhares e mudou a rotina de Corupá

,

"
,i,

•

aventura .

", ,

•

,
,I'

,
' :"

,

,

•

•

." • •

,

,

•

"

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.,

Votar é o melhor jeito de mostrar a sua força. Quando você vota, você tem a oportunidade
de dizer o que está ou não está certo. É a sua chance de mudar o que é preciso e melhorar

sua Região, seu Estado e o Brasil.· Para fazer mesmo a diferença, só vote em quem

você confia e que seja capaz de fazer algo de bom. Seu voto não tem preço, é seu!

ACIJS - Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul

COL - Câmara de Dirigentes logistas de Jaraguá do Sul

APEVI - Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu
SINDICATOS PATRONAIS

APOIO INICIATIVA

••.. ,():CO�REIO DO POVO Centro Empresarial
de Iaraguã do Sul

•

,

/I.. ,

-

É você quem faz a DIFERENÇA e .

"

"

•

, •
I(

••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� GLOBO - iSH

Sinhá Moça
, o Barão pede que Cãndida não traia sua

confiança, Dimas diz a Frei José que vai
levá-lo ao quilombo depois que Rodolfo

fugir com Sinhá Moça, para que ele possa
casar os dois, O Barão pensa em embarcar
no trem com Sinhá Moça para ter certeza de

que ela chegará até o navio, Rodolfo tenta
convencer Ricardo a esquecer Cândida e

ficar com Ana. José Coutinho parte para
comprar a máquina de beneficiamento de
café e deixa Adelaide sozinha. Justina,
Fulgêncio e o Capitão se escondem numa

casa abandonada durante o dia, Mário pede
um beija a Juliana, mas ela diz que antes

precisa ter certeza do que sente, Manoel

percebe que seu armazém foi assaltado e

faz queixa ao delegado,

� GLOBO - i9H

Cobras e Lagartos
Otaviano diz que já tinha um filho e não

podia criar outra criança sozinho, Martim
acusa-o de covardia e insiste em saber
onde está a mãe, Bel comenta com Estevão
que Leona e Duda vão morar juntos,
Otaviano manda Martim não o procurar
mais e jura não saber onde está Hemqueta
Bel fica preocupada quando Estevão conta

que Celina se separou, Foguinho se apavora
ao ver o fantasma de Ornar Milu conta para
Leona que vai se casar com ütaviano.
Alberto diz a Martim que o ajudará a

encontrar a mãe, Celina pede que Bel não
assine a procuração dando todos os

poderes a Estevão. Alberto encontra o

paradeiro de Henriqueta. Martim se veste de
enfermeiro e entra no quarto de Henriqueta
na clínica,

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Greg fica ferido, Tido se alarma no quarto ao

ouvir o barulho. Constância diz que nada
aconteceu. Greg pede para ser levado para o

hospital em que Helena trabalha. Helena se

assusta ao ver Greg ferido. Nanda comenta
com Olívia que Léo não quer a criança.
Carmem agradece a Helena e diz que foi ela

que se jogou para cima de Greg. Jorge conta
para a família novidades sobre a escola de
arte, Olívla compra uma colherzinha de
prata para o neném de Nanda. flljarta
comenta que seria muito infeliz se tivesse

.

um filho com Síndrome de Down, Silvio
aconselha Léo a buscar uma solução em

conjunto com Nanda, Olívia promete ajudar
Nanda, Olívia e Sílvio partem, Tide encontra
Lalinha caída no chão.

� SST - 18h30

Rebelde
Cosme diz a Diego e Tomás que não se

saíram tão mal no primeiro dia de trabalho.
Luiza comenta que no açougue do Sr.
Cosme estão trabalhando dois "gatos",
Leon fica sabendo, pelo seu guarda-costas,
que Diego está trabalhando em um açougue
e comenta que em menos de uma semana

seu filho vai lhe pedir perdão, Inaki diz a

Roberta que adorou a carta que lhe deixou
embaixo da almofada, Roberta garante que
não deixou nada para ele, Rocco chega à
casa de Vick e se oferece para ajudá-Ia, Ela
responde que tem muitos problemas e um

\moleque como ele não pode resolvê-los,

� RECORD - 19h 15

. Bicho do Mato
Juba apresenta a exuberância do Pantanal.
Na beira do rio uma lança cai próximo a

• •

Juba. Iru morre de rir. E aniversário de Juba.
Iru diz que fez flechas para ele. Tiniá diz que
também tem um presente para Juba. Um
bracelete. Juba fala que sua alma é índia.
Jaci, Vara, Iru, Pajé e Yopanã comemoram o

aniversário de Juba. Grande movimentação
para um churrasco típico. Fernando e

Geraldo coordenam o churrasco, Francisca
cuida dos afazeres das mulheres. Francisca
diz para Fernando que Geraldo vive fugindo
de casamento. I

t> RECORD -'20t)

Cidadão Brasileiro
Luiza e Antonio se abraçam emocionados.
Antonio fala que está difícil conseguir um

emprego. Eleni e Marcelo cantam. rock

juntos. Tereza resolve ir dormir e Marcelo vai
atrás. Ele quer fazer amor mas ela diz que
está cansada. Nestor fala para Carolina que
está com medo de não dar conta da fazenda
sozinho. Carolina fala que eles podiam ir

para São Paulo e vender a fazenda. Tereza
acorda no meio da noite, Ela percebe que
Marcelo e Eleni não estão em casa. Tereza
fica com ciúmes, medo e insegurança.
Luiza combina com Antonio de almoçarem
juntos no dia seguinte. Marcelo e Eleni
voltam para casa. Eles foram em um baile
de rock.

. "

� �EXTRAVAGANTE
Lindsay Lohan mandou

.
fechar o parqu� mais

famoso do mundo para se
,

divertir com o novo
•

namorado Harry Morton e

um grupo de amigos.
Segundo o programa de
televisão americano Daily
Ten, Lindsay fechou as

portas da Disney para
festejar novamente seu

aniversário de 20 anos ."Ela

queria estar tranqüíla, e na

Disney eles fazem tudo o

que ela quer" afirmaram.

��SIMPLES
.

Embora a

cerimônia tenha
sido feita para
poucas pessoas,
fotógrafos não
faltaram. A cantora

.

canadense Avril Lavigne,
21 anos, se casou neste

sábado, dia 15, com
Deryck, 26, Whibley,
vocalista da banda-Sum 41.
A festa contou com 110
convidados e aconteceu em

Montecito, próximo a Los

Angeles. O casal está

junto desde o início de
2004.
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��TRILOGIA
O desenho animado Shrek já
virou trilogia. Com estréia

prevista para o ano que vem,
o terceiro filme contará com

mais duas personagens do
mundo infantil para
completar o humor: Branca'
de Neve e Cinderela. A soma

da bilheteria de Shrek e

Shrek 2 atingiu a casa dos 1
bilhão e 400 milhões. Na
versão dublada quem ajudou
a garantir esse sucesso foi a
voz do humorista Bussunda,
que dublava o personagem
principal.

'

,

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS

O diretor de
planejamento do
jornal O Correio do
Povo, Leandro
Schmóckel

Gonçalves, e a

namorada Joice
•

Rubia Zonta

prestigiaram a

apresentação do
comediante Ari
Toledo na Scar

XI Encontro
Nessa quinta-feira, 20, acontece o XI Encontro de Talentos
Humanos com tema: Gestão de pessoas Responsabilidade
de Todos, no Grande Teatro da Scar. Inscrições por R$ 15
reais para associados e estudantes, e R$ 20 reais para não

associados. Informações com Renilda no fone 3370-1862.

Biblioteca On-line

Ac,�ntece hoje às 19h301uin a cerimônia de lançamento do
novo serviço da Biblioteca Pública Rui Barbosa, a
Biblioteca On-line, na sede da Instituição. De acordo com

a supervisora, Diane Chiodini, o sistema permite ao

usuário realizar pela Internet consultas ao acervo a partir
de título, autor e assunto, fazer reserva de livros e renovar

a data de devolução do material tomado por empréstimo.
"Também serão criados fóruns e listas de discussão sobre
obras literárias", acrescenta, explicando que o acesso

ocorrerá através do site da Fundação Cultural e estará
disponível somente após e lançamento.. -

\

O público que
compareceu na

Scar no último
final de semana

Corrida Rústica
As inscrições para a Corrida Rústica "Troféu Jaraguá do
Sul130 Anos" podem ser realizadas na Fundação
Municipal de Esportes, Rua Walter Marquardt nO 697, ou
pelo fax 473370-9555 até sexta-feira (21). A competição
está marcada para domingo (23), quando os interessados
ainda têm a última oportunidade para se inscrever na

FME, com o prazo encerrando às 8h. O evento é destinado
a participantes com idade a partir de 15 anos organizados
em cinco categorias masculinas e quatro femininas, sendo
os competidores divididos por faixa etária em cada naipe.
Inscrições de atletas menores de 18 anos serão aceitas

somente com autorização dos pais ou responsáveis. A
competição tem início previsto para as 9h, com saída e

A

chegada na Praça Angelo Piazera, totalizando um percurso
de 12km através das principais ruas do Centro de Jaraguá
do Sul.

-

nao se'

arrependeu. Ari
Toledo e seu

repertório de
,

piadas fizeram a

platéia rir sem

parar. O
,

comediante
brincou com o

cenário político
brasileiro, com a

pobreza e até-com
'

problemas
masculinos,
causados pela
idade

•

II HORÓSCOPO
r

Aries 20/3 a 20/4
Nossa, o que aconteceu? Ah, você vinha
correndo alegremente pela estrada quando ...
Uuuch! Despencou nas profundidades. Não, não
caiu num buraco, mergulhou em algo muitís
símo maís significativo. Insights e intensidades,
percepção que vai muito além da superfície,
compreensão da essência. Você está ficando

pra lá de sábio, ariano. Ou será que não?

Virgem 23/8 a 22/9
Sem divagações, há muito que fazer por si.
Reúna as idéias para seu projeto pessoal,
ponha tudo na pasta e pegue o primeiro avião,
rumo à sua realização. Os toques e sugestões
que você tem generosamente dado para todo
mundo são todos realmente muito bons, só
falta aplicá-los em seu próprio roteiro. Se]a
uma pessoa legal para você.

Câncer 21/6 a 21/7
Siga o seu feeling e pronto. Por mais que você
insista no contrário, suas antenas decodificam
as coisas melhor do que seus neurônios. Já

que agora, com vários astros transitando em

Câncer, você está operando em freqüências
altíssimas, escancare o canal. Dance nas

ondas que rodam no seu dial. Pegar aquele
alguém pela mão, e por que não?

Touro 21/4 a 20/5
Horas, relógios e outras logicidades já foram
transformadas em arte surrealista, diriam os

bigodes do taurino Salvador Dali. Por gUll você
teria que ordenar aquilo que já está nos trilhos?
O inesperado acontece a todo instante . .Neste
exato momento, por exemplo, quantos milhares
de pessoas não estão nascendo para um novo

ponto de vista? .

Leão 22/7 a 22/8
Você vai conseguir resolver essa temporária
falta de recursos. Você se enlouquece, arranca
uns pêlos da íuba, tropeça em sua própria
cauda, mas sempre levanta e dá a volta por
cima. O espírito transcende a matéria,

•

.esqueceu? E dele que vem seu poder, sua
fortaleza. Claro que você tem suas fragilidades,
leãozinho ... Sem elas não teria tanta força.

Gêmeos 21/5 a 20/6
O sonho criando raízes ... Hein, você acha isso

contraditório, é, Gêmeos? Como se as contra

dições, paradoxos, ambigüidades e outros que
tais não fizessem parte da sua natureza, Voltan
do ao assunto, sonhos e raízes, seu projeto to
mando forma, se fixando e se estabilizando,
Sim, a concretização trará comprometimentos,
mas contínuar a adiá-los será adiar a si ...

..

•

Libra 23/9 a 22/10
Finalmente resolveu divulgar suas idéias geniais
a que não dava importância? Espalhar todo
esse conteúdo poli-artístico que carrega em

seus pratinhos pode render bons frutos. Quem
sabe há um ouvinte atento, e com recursos

extras para investir na sua criatividade ... O que
pra você parece pura utopia, com a ajuda de
outros pode se transformar em grande sucesso.

•

E mesmo a intensidade do outro lá fora que o

assusta? Não seria a força e o tamanho do que
está em você? Emoção deixa todo mundo meio
baratinado mesmo. Ainda mais quando vem

multiplicada, como é o caso de Peixes. Mas fica
maís fácil quando a resistência é menor, quando
pulamos fora da malha da projeção. Não pire
tanto, relaxe e curta.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Viu como o outro estava disposto e disponível a

,

cooperar e participar, louco para entrar na sua e

dançar coladinho no seu ritmo? Foi só você
mostrar seus quereres. Sim, capric a, eles não
são poucos, mas com alguns já dá pra começar.
Ocultar os sentimentos pode protegê-lo, mas
também nada mais acontece. Não é tão difícil
criar uma nova história.

Escorpião 23/10 a 21/11
Não protele mais a necessária resolução de

situações que ficaram atravessadas na gar
ganta. Micos, meio mundo paga. Uns, em moe

das mais valorizadas do que outros, é verdade.
Mas nem todos têm a chance' ou o bom senso

de reverter os pontos perdidos no câmbio dos
relacionamentos. Náda de guerras. No fim do
dia e das contas, só a leveza constrói.

Aquário 21/1 a 18/2
Você gostaria de curtir todos ao mesmo tempo,
rodando felizes na mesma galáxia ... E todos

querem você também, o que é bom demais. Seu
afeto é da maior grandeza, mas fazer o quê, se
algumas pessoas simplesmente não se bicam?
Você preferiria que fosse diferente, mas é capaz
de entender, afinal você também nâo engole
certas coisas. Evite rotas de colisão.

,

Peixes 19/2 a 19/3Sagitário 22/11 a 21/12
Trabalho de formiguinha, não quer saber?
Você se entedia com as miudezas da vida, só
que, para realizar o grande plano que está em

sua mente, você tem bastante coisa pra fazer.
As formigas também adorariam que existisse o

teletransporte, mas enquanto isso não acon

tece, o negócio é arregaçar as patinhas e unir
as forças. Pegue o microfone e mande ver.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Pelo Estado
/

Heloísa Helena
festejada por

•

setores do PMDB

Candidata do PSOL
caminhou pela

-

Capital e recebeu

declarações de voto

Legenda
O PSOL em SC conta com a

transferência de votos de
Heloísa Helena para fazer pelo
menos um deputado estadual
na legenda 50. O ex-petista
Afrânio Boppré é o candidato
mais conhecido da lista de 10
nomes. "Pretendemos
conseguir metade dos votos

,

dela para a proporcional. O PT
está com dificuldade em pedir
voto", analisa o professor
Valmir Martins, da direção
estadual.

,

Imperial
João Afonso de Assis - irmão
do ex-deputado Francisco de
Assis que disputou a prefeitura
de Florianópolis na sucessão
de Ângela Amin - é advogado
da Volo do Brasil, empresa que
pretende adquirir a VarigLog ..
Assis, que já militou no

jornalismo catarinense,
trabalha na importante banca
Xavier, Bernardes e Bragança.
Este último sobrenome, do

. --tributarista Alberto de Orleans,
descendente da casa imperial
brasileira.

. ,

Na promessa
Há dois meses, o ministro da
Fazenda, Guido Mantega;
recebeu moveleiros e

madeireiros de SC e prometeu
agilizar o ressarcimento de R$
58 milhões em créditos de
impostos federais. Nada saiu
do papel. A agência da Receita
Federal em Joinville alega que
falta pessoal para fazer o
trabalho, enquanto as

empresas ameaçam demitir
trabalhadores pela crise.

Reforma
A reforma administrativa na

Prefeitura de Itajaí deve atingir
,

o Serviço Municipal de Aguas
(Semasa) e também o Porto de

, ItajaL Volnei Morastoni alega
que a prefeitura não pode parar,
mas tem que se modernizar e
adequar-se às limitações.

Se no Rio Grande do Sul, a senadora Heloísa Helena recebeu

afagos do colega Pedro Simon, em Santa Catarina foi o PMDB do
ex-governador Paulo Afonso Vieira que acompanhou a

movimentação da candidata a presidente da Frente de Esquerda
(PSOL, PSTU e PCB) pelo Centro de Florianópolis. Os assessores
Adenor Piovesan, o Noi, e Odete Resende compareceram para
declarar voto. "É posição pessoal, afinal o PMDB não tem
candidato a presidente", alegou Noi, a despeito da coligação com

o PSDB de Geraldo Alckmin no Estado. Paulo Afonso não foi, mas
sabia que iriam, e tem pedido voto abertamente para Heloísa
Helena. "Ela representa o PT em que acreditei, pelo qual superei
questões pessoais, mas que agora repete o discurso tucano", '

disse o ex-governador que, desta vez, não concorre a cargo
eletivo.

Carlos Pereira
.

Heloísa Helena com Afrânio (C) e João Fachini na Capital
•

•

� Alerta Associações de municípios fazem manifestações
amanhã para chamare atenção sobre as dificuldades em manter

serviços apesar das reduções nos repasses às prefeituras.
Também preparam listas de prioridades que serão apresentadas
em 17 de agosto no debate com candidatos ao governo, na
Capital.

� 'Posição Associações dos Diários do Interior (ADI/Brasil e
ADI/SC) e Catarinense de Emissoras de Rádio e televisão (Acaert)
emitiram notas para que o presidente Lula não sancione o projeto
de Lei 79/04, que prevê a ampliação de 11 para 23 as funções
exclusivas do jornaljsta. .

, , •
"

,
,

\ 1 ,

Vejo o resultado de
•

pesquisa com

nanqüãdade, quando
sobe ou desce. Só vejo
pela generosidade e o

carinho do povo em me

permitir que apresente
as propostas.

Candidata HELOíSA HELENA, cujo desempenho nas pesquisas,
ao lado da queda de Lula e da estabilidade de Alckmin, passa a

indicar possibilidade de 2° turno

Eaí?
Estas eleições serão, no mínimo, menos animadas e mais limpinhas. A Justiça confirma, apesar do
protestos de músicos, que nada de showmícios e pirotecnia. Cartazes em vias públicas e out-doors,
nem pensar. As equipes de tevê terão, como sempre, o desafio de tentar quebrar a surdez e apatia do
eleitor,

ADRIANA BALDISSARELLI, C,OM COLABORAÇÂO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO E MARCO
AURÉLIO GOMES/FLORIANÓPOLIS

Associação dos Diários do Interior - ADI;SC colunaadi@cnrsc.com.br
ADRIANA BALDISSARflll COM COLABORAÇÃO FERNANDO BOND, MARCO AURELIO GOMES E PATRICIA
ijOMES/FLOR1ANÚPOlIS •
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EM FLORIANÓPOLIS: PASSEATA NO CENTRO DA CIDADE·

•

PATRiCiA GOMES

'i

� Esquerdista é a primeira mulher a concorrer

à presidênciaI

va
'OI

OrVUlGAçAO

•

Heloísa Helena diz que Educação e Saúd{3 são prioridades

FWRIANÓPOUS (CNR/ADI)
- A candidata à Presidência da

República, Heloísa Helena, pela
coligação PSOL, PSTU e PCB,
esteve ontem (17) em Santa
Catarina. Acompanhada pelo
deputado estadual Afrânio

Boppré (PSOL) e pelo candidato
ao Senado Gilmar Salgado
(PSTU), a primeira mulher a se

candidatar ao cargo de presidente
do Brasil participou de passeata
pelo centro da' capital. A

caminhada, que partiu da Praça
XV de Novembro e reuniu

dezenas de pessoas, terminou em
menos de uma hora com discursos
dos candidatos da chamada
Frente de Esquerda .

As bandeiras vermelhas

tremulando e as palavras de
ordem "coração valente, Heloísa
Helena presidente" chamavam a

atenção para a figura carismática
da senadora alagoana, que
manteve o seu tradicional jeito
simples e popular, trajando jeans
e camisa branca, com sandálias

preta e meias branca e os cabelos
amarrados. Ela distribuiu muitos

autógrafos e gentilmente parou

para tirar fotografias. Disse que o
fato de ser a primeira mulher
candidata à presidência não lhe
traz "vaidade e nem orgulho
imbecil". "Isto é um gesto que

homenageia a luta de milhares de
mulheres", destacou.

Em coletiva improvisada
para jornalistas, a candidata disse

•

,

que estas eleições deve-riam ter

caráter plebiscitário, em que as

pessoas diriam sim ou não �
política perpetuada pelos últimos
12 anos. Ela criticou as altas taxas

de juros no Brasil, e disse que elas
teriam que ser reduzidas pelo
menos a metade. "Ainda assim
ficaria igual a segundamaior taxa
de juros do' Planeta, que é na

Turquia", ressaltou. Para ela, a

ausência de passos fundamenras

para a política econômica tem'

prejudicado a região Sul. ''A região
Sul vive o problema da estagnação
econômica em função dos Juros
altos, câmbio baixo, aumento da
. - ,

importaçao, o que esta

promovendo uma quebradeira nG

indústria, no comércio e na

agricultura", enfatizou.
Heloísa Helena falou ainda

sobre o sistema prisional
brasileiro qualificando-o de

"campo de concentração de

pobres". "Defendo o tratamento

das causas e a repressão dos efeitos,
porque somente isso é capaz de
diminuir a violência que acontece

em todos os Estados brasileiros',
enfatizou, acrescentando a

importância.da democratizaçâó
do Estado brasileiro e de políticas
sociais "para os filhos da pobreza '

não irem para o narcotráfico". A
candidata falou ainda sobre

Educação e Saúde, destacando que
estas devem ser a maior

preocupação do Estado.

A

Aposentado tem nova chance para se recadastrar
.

BRAsÍLIA - O Ministério da 352 mil beneficiários serão cadastrais.
Previdência Social está dando
mais uma chance para 493 mil

aposentados que ainda não
, ,.

compareceram as agencias
bancárias para atualizar seus

dados cadastrais.A partir de hoje,
a Previdência fará uma nova

•

convocação dos aposentados e

pensionistas combenefícios com
final de numeração 1 e 2, que
desde de abril e maio deveriam .

ter se apresentado às agências
bancárias. Nesses meses, foram
convocados um total de 2,9
milhões de" segurados.
Segundo o Ministério, os faltosos
serão avisados pormeio de cartas

registradas ou editais. No total,

reconvocados por carta e 141 mil

por meio de editais publicados
em jornais de grande circulação
em cada Estado do País. Os

aposentados e pensionistas que
não responderem ao Censo

,

correm o risco de ter o

pagamento suspenso.
Nessa segunda fase do censo,

a Previdência Social está

convocando, por etapas, 14,7
milhões de segurados. Desde

março, eles estão recebendo
avisos personalizados nos

terminais bancários com
•

informações sobre o mês em que
-

cada um deverá comparecer ao

banco para atualizar os dados
-

• •

primeira
-.; . ..

convocaçao so terrnma em janeiro
. ,

de 2007, quando estarão sendo
•

chamados os segurados com final
de benefício de número zero.

Os segurados devem atualizar
os dados cadastrais nas próprias
agências bancárias onde recebem
o pagamento. Nenhum segurado
deve ir à uma agência do Institute
Nacional do Seguro Social (INSS)
para fazer o recadastramento.
Nesses locais são realizados os

,
.

trabalhos de combate à fraudes e

a pagamentos indevidos. Os: i

documentos obrigatórios para
fazer o censo são a carteira de
identidade ou de trabalho e o

CPF (Cadastro de Pessoa Física).

nistrativo de Defesa Econômica),
porque a nova empresa deteria

parcela considerável de deter'
minados segmentos de mercado

Segundo, o valor da oferta é consi
derado baixo -algurnas análises
consideram que o valor atual das

ações da Perdigão é em tomo dos
R$ 30, podendo chegar a até R$ 35
no prazo de um ano.A Bovespa
fechou em baixa de 1,19%.

Ações da Perdigão e da Sadia têm as maiores altas
SÃO PAULO - As ações da

'Perdigão e da Sadia foram o

destaque ontem na Bovespa. Os
papéis tiveram as maiores altas do

pregão e ficaram entre os mais

negociados com a oferta da Sadia

pela concorrente.As ações da

Perdigão dispararam 17,86%,
vendidas a R$ 27,11. As da Sadia
registraram valorização de 8,07%,
a R$ 6,16. Como esperado pelos

Associação dos Diários do Interior

I

analistas de investimento, os

papéis da Perdigão sobem para se

ajustar ao preço de R$ 27,88
oferecido pela Sadia. Já as ações
desta avançam pela expectativa
dos ganhos que a' incorporação
teria. Os especialistas fazem

algumas ressalvas, porém.
Primeiro, a operação terá que ser

avaliada pelos órgãos reguladores,
como o Cade (Conselho Admi-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i SALDO: 200 MORTOS E 600 FERIDOS

'j

•

,

i

Tsunami provoca 69 mortes
na Indonésia e deixa alerta

•

, '

� Mais de 100 brasileiros deixaram o país ontem, temendo novos ataques,
•

ihformou o Itamaraty,(
\

�J

1

)

�J LÍBANO - Israel intensificou
ontem seus ataques a Líbano,
causando mais vítimas e danos à
infra-estrutura do país. Com
medo, vários turistas e

estrangeiros que vivem no

Líbano estão deixando o país.
6)ntem quatro ônibus

transportando mais de cem

brasileiros que estavam retidos
no Líbano desde quarta-feira
(12), quando os bombardeios de
Israel tiveram início, deixaram
Beirute, segundo o Itamaraty.

O saldo de vítimas da atual
crise entre os dois países é de cerca
de 200mortos no Líbano e 20 em
Israel. Os feridos somam 600,
cerca de 300 em cada país.O casal
de libaneses naturalizado
brasileiro Akil Merhei, 34, e

AhlamJabir, 28, e seus dois filhos
nascidos no Brasil- um menino

de oito anos e uma meniha de

quatro- estão entre osmortos dos

ataques israelenses. Além do
Brasí], ,EUA e vários 'países da

Europa semobilizam para agilizar
a retirada de seus cidadãos do
Líbano. .

s

)

,

1

1

S
,
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i

I
,

I
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VIOLENCIA

Foguetes lançados a partir do
Líbano atingiram ontem um

, prédio residencial de três andares
na cidade de Haifa. Onze pessoas/

,
,

ficaram feridas, uma delas com

gravidade. Ontem, um ataque do
Hizbollah contra Haifa deixou
oito mortos.

Várias andares do edifício

atingido ficaram danificados.

Equipes ainda buscam possíveis
vítimas que posam ter ficado

presas sob escombros. Civis

ajudaram no resgate de pessoas.
Redes de TV do Líbano
informaram que um avião caça de
israelense foi derrubado, e

mostrou cenas de um objeto em

chamas e em queda. Israel negou
que qualquer de seus aviões tenha
sido atingido. Ontem o líder do

grupo terrorista libanês
Hizbollah, xeque Hassan

Nasrallah, fez anunciou uma

"guerra aberta" contra Israel.
"Nós vamos continuar. Nós ainda
temos muito mais e estamos

apenas no começo", disse.
Só nesta segunda-feira, ataques
de Israel mataram cerca de 40
pessoas [muitas delas da família]
em 60 ataques. Dez civis

morreram e sete se feriram

quando aviões israelenses
bombardearam um veículo que se

locomovia pelo sul do Líbano.
Nove dos dezmortos estavam em

um veículo que cruzava a ponte
Rmeíleh.

Em outro ataque, outras

sete pessoas da mesma família
[entre elas uma mulher]
morreram quando o carro em

que viajavam foi atingido por
,

mísseis israelenses, na mesma

ponte.
Outros nove corpos de civis

libaneses foram amontoados
nesta segunda-feira em frente ao

prédio em que estavam quando
bombas lançadas por aviões de
Israel atingiram o local, na

cidade de Tiro. Segundo infor

mações do jornal israelenses
,

"Haaretz", as nove pessoas eram

da mesma família -seis delas

crianças. Israel destruiu dois

postos militares na costa norte

do Líbano, matando ao menos

seis soldados libaneses. Casas

pertencentes ao Hizbollah
foram danificadas ao leste do

país, matando 11 pessoas.

Segundo um porta-voz do
Exército israelense, o Hizbollah
lançou cerca de 20 foguetes
durante a madrugada desta

segunda-feira. Mais de cem
•

foguetes atravessaram a

, fronteira de Israel nas últimas 24
horas. Várias cidades libanesas

já enfrentam problemas de falta
de luz e água. De acordo com

informações de autoridades, os

hospitais estão lotados e não

param de receber novas vítimas.

,I rã considera incentivos para suspender ennquecimento
SÃO PEIERSBURGO!RÚSSIA -

o Grupo dos Oito (G-8,
composto por Alemanha,
Canadá, Estados Unidos, França,
Grã-Bretanha, Itália, Japão e

Rússia) foi informado ontem de

que o Irã "considera seriamente"
um pacote de incentivos

apresentado pelas principais
potências nucleares do planeta
para suspenda seu programa
nuclear, declarou o presidente da
África do Sul, Thabo Mbeki.

Mbeki, cujo chanceler visitou o

Irã na semana passada, repassou a
,

mensagem em encontro com os

líderes do G-8, reunidos em São

Petersburgo, na Rússia. Auto
ridades iranianas fizeram anúncio
similar a jornalistas no domingo,
mas o recado de Mbeki leva o

assunto a um novo nível."Hoje,
em nossas interações CDm o G-8,

•

comunicamos a mensagem
essencial dos iranianos", disse

\ Mbeki em conversa com

jornalistas estrangeiros. "Eles
,

acreditam que essa proposta seja
realmente importante, o que
constitui um bom ponto de

partida para um processo de

negociação, o qual todos
concordam que precisa acontecer
e que está sendo seriamente

considerado", concluiu.
O enriquecimento de urânio

, , .

e um processo necessano para a

geração de combustível para o

funcionamento das usinas

nucleares Em grande escala, o

enriquecimento de urânio
também pode resultar em,
material próprio para carregar

, ,.

ogivas atômicas.

Os EUA acusam o Irã de
desenvolver em segredo um

programa nuclear bélico. O
• •

governo iraruano nega e assegura

que suas usinas atômicas têm fins
, estritamente pacíficos de geração
de energia elétrica.

,
.

Explosões em mercado matam 50 ao sul de Bagdá
BAGDÁ - Um ataque em

Mahmoudiya, ao sul de Bagdá,
inatou 50 pessoas ontem. Um

segundo ataque a tiros matou um

soldado americano na capital.
.Segundo o Ministério iraquiano
. da Defesa, dois carros-bomba

explodiram em um mercado,
seguidos por quatro explosões de ,

. morteiros. Após as explosões, um
grupo de homens armados abriu

•

•

fogo no local.' Um total de 50
,

pessoas morreram e outras 90
ficaram feridas.Após os ataques,

.dois supostos terroristas foram

presos depois que soldados o

encontraramemum casa da região
com uma grande quantidade de

granadas e um fuzil AK-47.
Mahmoudiya é uma Província ao

norte de Babil considerada um

bastião insurgente e faz parte do

chamado "triângulo da morte",
onde são freqüentes os ataques

,

contra as tropas amencanas e as

forças de segurança iraquianas .

Um incidente envolvendo tropas
americanas e civis ocorreu perto
de Mahmoudiya em março

passado. Cinco americanos são

acusados de estuprar umamulher
e assassiná-la ao lado da família ao

passarem pela região.

JACARTA! INDONÉSIA -

Um terremoto de 7,7 graus
na escala Richter provocou
um tsunami que atingiu a

ilha indonésia de Java ontem
e causou a morte de pelo
menos 69 pessoas, além de
danos materiais aos hotéis,
restaurantes e residências da
faixa litorânea, informaram
policiais e testemunhas.
Arifin Muhadi, um agente da
Cruz Vermelha Interna
cional na Indonésia, disse à

Associated Press que, além
das 69 mortes, o tsunami
causou também o desa

parecimento de 77 pessoas.
Minutos depois do ter

remoto, detectado às 15h24
locais de ontem (5h24 em

Brasília), a Agência de

Meteorologia do Japão
emitiu um alerta segundo o

qual o abalo sísmico poderia
desencadear um tsunami

com potencial para atingir as
ilhas de Java, Sumatra e

Lesser Sunda, na Indonésia,
e as formações insulares de
Cocos e Christmas, perten
centes à Austrália.

Os primeiros relatos
referentes à consumação da

.

previsão de tsunami em Java
vieram à tona mais de uma

hora e meia depois do alerta.

Apesar do alerta, alguns
distritos de Java não foram
avisados a tempo da apro

ximação da onda gigante
desencadeada pelo terremoto
submarino. Milhares de

pessoas saíram correndo para
terrenos mais altos na estân
cia turística de Pangandaran
ao perceberam a aproximação
de uma parede de água de

apro-ximadamente dois
metros de altura. Alguns
escalaram árvores enquanto
outros aglomeraram-se em

mesquitas lotadas para rezar.

"Todas as casas da orla foram
destruídas", contou Teti, uma
moradora de Pangandaran, à
rádio local El-Shinta. "As

pousadas
(l)
foram totalmente

destruídas e pelo menos um

restaurante foi inundado"

pela água do tsunami",
prosseguiu Te ti, que, como

muitos indonésios, tem

apenas um nome.

Agentes que mataram brasileiro
não serão levados à justiça

LONDRES!REINO UNIDO
- Os policiais britânicos

que mataram a, tiros o

brasileiro Jean Charles de
Menezes no metrô de
Londres ao confundirem
um homem inocente com

um "terrorista" não serão

levados à justiça, anun

ciaram promotores ontem.

Apesar disso, o

departamento da Polícia

Metropolitana de Londres
onde estão lotados os

agentes será denunciado

por violação das normas

de saúde e segurança, reve

laram fontes na pro
motoria britânica sem

entrar em detalhes.

Stephen O'Doherty, advo
gado da divisão penal
especial da promotoria,
responsável por analisar ;=IS

provas e determinar se há
indícios suficientes para a

abertura de um 'processo,
avaliou que não existiam

perspectivas reais de

condenação dos assassinos

de Jean Charles.
"Concluí que, apesar de

diversos indivíduos terem

cometido erros de plane-
. . �

lamento e comurucaçao

que redundaram na trágica
morte do senhor Menezes,
nenhum indivíduo tinha

culpa suficiente ao ponto
de constituir um delito

penal", declarou.
"Os agentes que

dispararam os tiros fatais 'o
fizeram por acreditar que o

senhor Menezes era um

militante suicida e que, se

não o matassem, ele

provocaria uma explosão no
trem que mataria muita

" '

gente, prosseguiu.

O'Doherty apenas leu uma

declaração à imprensa. Ele
recusou-se a responder a

perguntas dos

jornalistas.Asad Rehman,
porta-voz do grupo "Justiça
para Jean", disse que a

família ficaria "muito

decepcionada se nenhum

agente pagasse por suas
� "

açoes .

Jean Charles de Menezes,
de 27 anos, foi morto pela
polícia britânica no interior

do metrô de Londres em 22
de julho do ano passado.
Duas semanas antes, quatro
homens-bomba promo
veram atentados suicidas

que provocaram a morte de
mais 52 pessoas em três

estações de metrô e um

ônibus na capital britânica.
.'

Um dia antes da morte de

Jean Charles houve uma

.ten ta tiva fracassada de
novos. atentados contra

Londres. A polícia, que mais
tarde pediu desculpas pelo
eira, alegou ter confundido

Jean Charles com um dos

suspeitos dos atentados
fracassados do dia anterior

à morte do brasileiro.

• BREVES

NOS EUA

....Debate
O Senado dos Estados Unidos
iniciou ontem um debate sobre
projeto de lei que encoraja a

pesquisa com células
tronco.Essa medida pode
acarretar o primeiro veto do

presidente George W. Bush,
que tem ressalvas quanto a

esse tipo de estudo por .

questões morais. Pesquisas
apontam que 70% dos
cidadãos norte-americanos

apóiam a medida, que
garantiria verba pública para
os cientistas envolvidos nas

pesquisas com células-tronco.
Especialistas acreditam que
estudos como estes podem
transformar a medicina,
permitindo que, algum dia,
pesquisadores possam
regenerar tecidos danificados
ou mortos.

NA ARGENTINA

....Acidente
Dez pessoas morreram e

outras 23 ficaram feridas,
algumas em estado grave,
quando três ônibus se

chocaram perto da cidade
argentina de Reconquista,
Província de Santa Fé, a cerca

de 800 km de Buenos Aires,
informaram fontes policiais.A
maioria das vítimas eram

peregrinos católicos que
participaram da visita anual
ao santuário da Virgem de
Itatí, na província argentina
vizinha de Corrientes.A colisão
ocorreu por vota das 3h30
locais na' estrada nacional 11,

, (: -

na altura do quilômetro 825,
quando a visibilidade era

quase nula por causa da

espessa neblina,

NA NOVA ZELÂNDIA
....Nomeado
O chefe supremo dos maoris,
povo indígena da Nova
zeranma. lurnu te neuneu, 101

nomeado presidente do
Comitê para o Patrimônio
Mundial da Unesco, cujo
trabalho é selecionar, financiar
e monitorar mais de 800
lugares declarados parte do

patrimônio cultural e natural
de todo o rnundo.A informação

,

foi divulgada ontem pelo jornal
"The New Zealand Herald",
ressaltando que esta é a

, primeira vez que um

representante de uma

população indígena é eleito

para o cargo,

NOS EUA

....Protesto
Um grupo de pais apresentou
junto à Corte Suprema do '

Estado de Nova York um

recurso contra a decisão de

proibir que os alunos levem
telefones celulares a escolas

públicas.O Departamento de

Instrução de Nova York
defende a proibição alegando
preocupação com o uso de
celulares durante as aulas em

sala."Proibir os estudantes de
levar celular para a escola é
uma violação ao direito
constitucional", disseram os

pais. Segundo eles, o uso do
celular pelos filhos é

"impresc i ndível,
principalmente para a

segurança deles e para a

tranqüilidade dos pais".
,

I
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.

Por Franciene Fagundes
,

• PARABENS!

,

17/7
Maria Nilva B. da Silva
Natanael F. de Lima
Luiz F. Winter
Ellen S. P Hansen

,

Anderson Pierre Schulze
Paulo Pires
Ora. Waltraudt Witthoft
Alexandre A. da Costa
Caio R. Kuster
Adriano J. Blank
Flavio Knihs
Isolde R. Schurnke
Marilene D. de Freitas

18/7
Carlos E. Scheibe
Andréia C. Leoni
Laudir Dalpiaz
Luiz F. Sevegnane
Mara Rudolf Otto
Ivone Butka
Thamile L. Réus
André Alessi
Ricardo Ferreira
Marilene F. Rosa
Ana aios
Hilda Forlim
Carlan Hornburg
João Welter
Micheli C. Ziener
Camile V. dos Santos
Michele C. Petry
Anna Clara Viebrantz

Comemorou aniversário no dia 15, Tekla
Kamke Hornburg. Felicidades dos filhos,
noras, netos e bisnetos

, \
f

\

Cristian Fagundes Portella completa
idade nova hoje, dia 18. Parabéns da

esposa Rubiane e do filho Josias

_:',t'J _

Schirlel, Ariane, Jeanita e seu esposo Bonatto no último sábado
1/7 no Baile do Amizade

Os avós Arno
e Ida sentem
se orgulhosos

em

parabenizar a

neta Marion
Renken, pelos
seus 17 anos
completados
no dia 16 e

,

também por
ser a nova

Garota Abdon
Batista e a 1a

Princesa
Estudantil de

JaragtJá do Sul

l
1

I

Aniversariou dia 12, Alex Drews. Felicidades da esposa Regina, e dos
filhos, noras, netos e bisnetos

,

FEIJOADA XOIA
OS formandos de Marketing e Sistemas de Informações (2007/01)
da FAMEG servirão uma deliciosa Feijoada preparada pelo Feijoeiro
Sérgio Lazzaris. Que se realizará no dia 22, a partir das 11 horas da

manhã, no Salão da Comunidade Rainha da Paz (Vila Nova).
Ingressos antecipados à venda no PostoMime daWalter Marquardt.

,

PARABENS
John David Hintereggr comemorou aniversário dia 13. Parabénsda
namorada CrisleiaMaria Lennert.

FELICIDADES
,

Aniversariou no último dia 14, Edite Denise Bertoldi. Felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIO
Comemorou aniversário no último dia 12, Adernar Konell. Parabéns
emuitas felicidades da esposaWaltraut e dos filhos, Clecio e Charlene.

, .

. PONTO PISO ACABAMENTOS e CRIART ESCOLA DE ARTES DECORATIVAS TRAZEM À REGIÃO
-

CURSO DE DECORA AO E DESENHO DE INTERIORES

ESCOlA DE ARTES DECORAnVAS
•

As aulas iniciam em agosto.

A CRIART - Escola de Artes Decorativas, está com inscrições
abertas para o curso profissionalizante de Decoração e

Desenho de Interiores em JARAGUA DO SUL.

O curso é profissionalizante, inicia em agosto e as inscrições
devem ser feitas no PONTO PISO ACABAMENTOS, que fica
na Cel. Procópio' Gomes de Oliveira, 140, Centro.

.
'

Tel (47) 3370-6363 fax (47) 3376-4040.
O curso terá aulas uma vez por semana e divide-se em Teorias da
Decoração e Desenho e Projeto de Interiores. Nas aulas de Teorias da

Decoração serão vistos conceitos estéticos, estudo de todos os
elementos que compõem um ambiente, cortinas, tapetes, quadros,
móveis, adornos, espelhos, técnicas de iluminação, composição de
cores para decoração, materiais de revestrnento, estudo de ambientes,
estilos brasileiros e contemporâneos, entre outros. Simultaneamente às
teorias, desevolvem-se as aulas de Desenho e Projeto de Interiores, com
plantas baixas, vistas, cortes e desenho de perspectiva isométrica. No
decorrer do curso o aluno é orientado de como proceder
profissionalmente, aprendendo a realizar entrevistas com o cliente,
formas de apresentar um orçamento, como fechar um contrato, etc. Aos
concluintes do curso é fornecida uma credencial de trabalho e um

certificado de conclusão, que leva registros da Feplam e Aspers.
A iniciativa é da CRIART, Escola de Artes Decorativas, com sede em

Porto Alegre que há 36 anos vêm formando profissionais nesta área e,

que freqüentemente promove cursos no interior do Estado. As aulas
são dirigidas a leigos, iniciantes, profissionais da área da cidade de

JARAGUÁ DO SUL e região. Os alunos recebem no final do curso a

carteira profissional e certificado de conclusão emitidos pela Fundação
Educacional Padre Landell de Moura (FEPLAM) e pela Associação do
Ensino Profissionalizante do Estado do RS (AEPERS), onde a Criart
tem seus registros como escola profissionalizante.

Decoração: o bem estar é o objetivo A Decoração de Interiores é a

arte que se dedica a planejar e executar a adequação dos diversos
ambientes utilizados pelo homem, tornando-os práticos em todos os

sentidos, define a professora e diretora da Criart- Escola de Artes

Decorativas, Mayra Lhullier Ramos. "O decorador é uma pessoa muito
solicitada no mundo de hoje, onde se valoriza qualidade de vida e o

bem estar das pessoas, cada vez mais com tempo livre para curtir .

suas casas" I aprofunda a decoradora.

Para Mayra Ramos, a decoração de interiores por ser antes de tudo
uma arte, é um dos campos de trabalho de maior compensação
financeira. "muitas das pessoas que cursam Decoração de Interiores
com a intenção única de decorar o próprio lar, acabam por utilizar os
conhecimentos adquiridos auxiliando amigos pelo simples prazer que
isso possa lhes representar, ou ainda, se profissionalizando e ,

transformando as intenções iniciais, numa rentável profissão. Da
abertura de um atelier próprio ao trabalho em qualquer uma das
atividades relacionadas com a decoração, como lojas especializadas

,

em móveis, revestimentos, os decoradores obtém remuneração
substancial, como já acontece com muitos de nossos alunos", diz ela.

Mais Informações sobre a Escola e seus cursos:

www: criart. com.br ou 51 32253132 - Porto Alegre

\ I

\

,
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..

•

RÁDIO AM
1010

\

21 NATERRA • ..... . ..
. 31 FEMININO

.

As meninas também
•

seguem fazendo bonito
na competição. O futsal

passou com facilidades

por Gaspar (8x2) e

garantiu o primeiro
lugar do grupo com

1000/0 de

aproveitamento. O
vôlei, que estreou na

segunda fase contra

]oinville, fez 3 sets aO.

Hoje é a vez das
meninas do basquete
estrearem na

. -

competiçao .

VELOCIDADE:

Thiago Rausis vence em São
Bento do Sul e mantém a ponta

/ EMBALADAS:

Futsal vence a terceira seguida
e vôlei estréia com vitória

O piloto de Guaramirim, Thiago Rausis, venceu a quinta prova
consecutiva 110 Campeonato Catarinense de Automobilísmo. A
sexta etapa da competição aconteceu no fim-de-semana em São
Bento do Sul. COl11 o resultado, Rausis lidera a categoria Marcas
N COIU Ul11a boa vantagem para o segundo colocado. A próxima
etapa acontecerá em agosto, em Lontras.

Divulgação/Fauesc
•

•

• 'I
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�� ATLETISMO
A brasileira Maurren Maggi garantiu ouro na noite deste
sábado, ao saltar 6,84m no GP Sul-americano de Atletismo, em
Bogotá, na Colômbia, marcando seu retorno às pistas depois
de três anos afastada,devido a uma punição por doping.

... RESULTADOS·

,§()tafºgo 4)(1. �9nte �reta. .... . .. . '....

São Paulo 2x I Figueirense
, ".",."""" .. "" , " ".", , .

Grêmio 4x4 Fluminense
....., o •. " •• ', ,,, '_r"'" o ...••r _,,_,' "......... • ..",.

São Caetano 2xO Santos
. "',,'_ " .•,.......... ."r.".··.··,' .",......... . _.',. . " ". _' ."" �

Cruzeiro OxO Goiás ,
.. ,,',' .. '''�."". ,.".,,, ,,, ,_.. _ .�.#. , ".,•." ",., .

. Palmeiras 1 xO Corinthians
- ,........ .. .. , .

: Flamengo Oxl Vasco
•• , 0'0 , "" -' " .

Juventude 2xO Internacional
: Paraná 2x1 Atíéiico:PR

.

,,,,.,••••••••••••••••_ • n _._ - .�... • • ••

Fortaleza 1 x4 Santa Cruz
t. " _....... __ .,___ _. __ \ ,.." ...

PRÓXIMOS JOGOS
... SÁBADO
.16h Figueirense x Grêmio
." ",,,••• , .. , ".- « ,.... . --�. ,.

I6h " Paraná x Cruzeiro .

., , , " � " " .

18hl0 Corinthians x Fortaleza
18610'" FiumíÍlêiíse x Sao' câêi<inô·····

... DOMINGO
16h Ponte Preta x São Paulo

.... ' " ',."" " "... ._ .

16h Vasco x Atlético-PR
• � " _.. ,,':., ....,. "..... • .................•• )j •• ' ...

16h Santa Cruz x Flamengo
....._.. ,.- -."..", , ,.... . "--

,18h10 Santos x Juventude
." " , "."............. .. . , ..

IShl0 -lnternacional x Botafogo .

jsi11õ Goiásx Palmeiras
.

....................................... . --........ ..

'If' CLASSIFICAÇÃO PONTOS

..............................._ .. " -._ .

... RESULTADOS

eºt1ygu��ªl�1 Br?siliIiQS�w .. , .....

Vila Nova 2xl Marília
';Gama'3x3 S'antoAndré

" .

,.� "., , "., " ,., ," _ ..

Avaí 2xO Atlético-MG
.... , ,. .. , ,,, , , .. , " ...

R�,m9 Q:'S�J�uahg _, . w :.. ••••• • • • •••

G,1!ªrª�íJxl"��y�ªnº1J .. _"
• •

::Coritiba 2xl Paulista
.... , , :-r ,. ,� , ,.

;.CRB'4)(2Ãmérica-RN
!.,""••>" �.[ :�..:;;": ;.< ,." ,, "", ,,, .

!<�.ªP:!,�9.Q..��.�{J,��.P.q<r! , """""'" .. ,<1.0< ",••,l.

São Raimundo I xO Ceará
..., _ .

PRÓXIMOS JOGOS
... HOJE

..
'

.-'

20h30 Paysandu x Avaí
...,••" "..., ,«.·t".,·· ,..... .,. ..

20h30 Santo André x Remo
.. ,'-'''-'

.........= - -, _ -

... SEXTA-FEIRA
: _ _,. - ..

20h�0 Brasiliense x Guarani
, " h., , " " ..

:20h30 Atlético-MG x Gama
................._ _ _.. .. .. ..�...... . ..

... SEXTA-FEIRA
.: .

"1§Jl".JtYª1l9 l\ eQ,rtu9!J,êsa .."' _. .'

. 16h Coritiba x Vila Nova

.....,.. " ..", , ".,..\, - ..�." ,,, .. ,,.,, ''''''

16h Marília x Náutico
,,·.,"'� ..,t,·,I, .•""� ' ., ,.•. " " �.. _ " ''''''''

: 16h Ceará x CRB .

........., .."" , _" " , .."._ ".. . ..,,,;,, -........ .. � .

: 1.6h 'Sport x São Raimundo
.. <•• " ,.,.. , ••",., , ,_ , _ """,.,,.. ...,.n, ' ._.",.. . ,••• ,

;ZQb3º Am�r,i�ª:RN l<.P-fiuljsta ,.. ... . .. ,

-

,. CLASSIFICAÇAO
P

CORREIO ESPORTIVO
Diretor Francisco Alves

Edlç6o: Jullmar Plvatto
E-mail: esporte@Jornalcorreiodopovo.com.br
Correia do Povo - Rua Coronel Procópio G. de Oliveira, 246-
CEP 89251 -200 - Caixa Postal 19 - Centro - Jaraguã do Sul - SC
Tel. (047) 3371 1919 - Fax 3276 3258

��HIPISMO
O cavaleiro Rodrigo Pessoa venceu o Grande Prêmio de Falsterbo, na
Suécia. Montando o cavalo Oasis, o campeão olímpico fez três
percursos sem faltas e foi o mais rápido no desempate da

competição.

��GOLFE
O norte-americano TigerWoods completou ontem 400 semanas :,

quase oito anos à frente do ranking mundial de golfe, uma marca i
.

que aumenta a cada sete dias, devido à grande diferença entre ele
e os adversários.

VELOCIDADE: MANTENDO A PONTA

•

la
•

ausrs vence em

O piloto de Guaramirim
tem agora 66 pontos e

mantém o primeiro lugar
na categoria Marcas N

-

SAO BENTO DO SUL I
,GUARAMIRIM - Em seis

etapas disputadas até agora, o

piloto de Guaramirim, Thiago
Rausis, já fez cinco pole-

. . .. ,; .

positions e tem cmco vitonas

110 Campeonato Catarinense
de Velocidade na Terra. Apenas
na primeira prova, disputada
em Chapecó, que ele terminou

com o terceiro lugar. De lá para .

cá, Rausisnão sabe mais o que é
I perder na competição. "Está
tudo dentro do planejado. Na
primeira etapa eu ainda não

conhecia o carro e agora já
estou bem adaptado",
comentou o piloto.
Mas a prova não foi fácil,
Desde o início, os quatro
primeiros colocados andaram

sempre juntos, o que valorizou
ainda mais a vitória, "Do

começo ao fim eu fui

pressionado. Isso mostra que o

nível técnico da competição é

muito alto", disse Rausis. A

.'

I

-

ao

• • •

proxima etapa acontecera nos
dias 5 e 6 de agosto em

Lontras, pista que traz boas

recordações para o piloto de
Guaramirirn. "Eu já venci

uma etapa disputada lá este
•

ano. E o lugar onde tem mais

público. Na última corrida
foram cerca de nove mil

pessoas", lembrou. ,

Na categoria ''/'\' pelo piloto
Eduardo Berlanda de

Chapecó, que chegou a bater
forte cerca de quarenta e

cinco minutos antes da

largada durante o warm-up,
mas teve seu carro

rec uperado em tempo
recorde pela equipe. Na
marcas "B", Julliano Kremer
de Florianópolis venceu a

etapa completando a prova
na quarta posição do geral.
Já as categorias Stock Car
foram as que reservaram

maiores emoções' ao público
presente nesta sexta etapa.
Na primeira prova do dia
onde competem juntos os
A

Omegas da categoria
principal com os chassi Opala
Stock da categoria de base, a
vitória na Categoria Stock

eran
DIVULGAÇÃD/FAUESC

Thiago Rausis (à frente) venceu pela quinta vez consecutiva no

Campeonato Catarinense

A

Car Omega ficou com o piloto
curitibano José Carlos Franzoi.
Na Stock Car Opala mais

emoção e grandes disputas
com o pole Márcio Reuter de
Blumenau tendo problemas na

largada e assim perdendo várias

posições, Márcio recuperou-se
bem para terminar a etapa em

segundo pressionando muito o

vencedor César Junior Barp de
Curitibanos.

LIGA NACIONAL: MAIS DO!S DESFALQUES

eee

•

}ARAGUA DO SUL;

1\
1

,

•

erxa aara o

Depois da derrota de sábado

para o Carlos Barbosa, por
3x2, a Malwee tem agora mais

três preocupações. Duas delas
são Chico e Valdin, que
saíram machucados e são

dúvidas para os jogos de
sábado contra o 'ECB/São
Bernardo em casa. A outra é

evitar o máximo possível a

possibilidade de começar a

fazer. contas. Para o técnico
•

Fernando Ferretti, vencendo
•

11 ° Marília
. :J 6 todas as partidas em casa e

........ "" "., , , .."., , .

12°yil.?lIJ�y,<l .115 mais duas fora garantem a

i�: �il�i�o:MG'''l§ equipe na semifinal.
15° .���!�,An,�r,�", ;;W, .

"Temos mais três partidas
16° São Raimundó ; lit c d I.

flO .i\'il1éi"icã":FiN ""'fã toras e temos e vencer pe o

jª() ..r���g\li�a":",�:jJ menos duas. Já ficou meio

"Ó'"'m.,,j.,·,-, ,,' t?" 19° ç�,�T:� �,. .".,!�' apertado. Espero também
QO iEà"lis+á\"};;; 16, 20° Remo . 9 ..
...........w.., �",i\l! ",.•...........,.... .".,., .. "."."

manter a boa campanha em

• CORREIO DO POVO casa", disse o treinador. Sobre
, o jogo de sábado, ele avaliou

que houve uma melhora da

equipe. "Mas não adianta

melhorar perdendo: Como a

John Deere também

. perdeu, isso deixou o grupo
bem embolado. Agora

,

começa outra Liga
Nacional, mas já estamos de
orelha em pé", comentou

ainda Ferretti.
,

Antes da partida pela Liga
Nacional, a Malwee tem

duas partidas pelo Estadual.

Hoje, às 20h15 no Parque
Malwee, eles enfrentam a

Unisul e na sexta-feira, às

20h30, contra Brusque feira
de casa. "Vamos jogar com
boa parte da equipe adulta e

também parte de juvenis",
adiantou o treinador. Quem
deve voltar esta semana

também é o ala Xande, que
já está recuperado de lesão.

Já Falcão só volta a treinar

com bola na semana que
,

vem e ainda não tem

previsão de retorno.

, ,

.L

osa

,
ARQUIVO/CESAR JUNKES

'W1

'f·:j
,

•

Xande deve retornar no sábado contra o ECB/São Bernardo

CORREIO DO POVO

... RESULTADOS DOMINGO

Futsal masculino

���ça�a 1 x6 Araq��ri .

S. M. do Oeste 1x1 Tubarão

Brusque 1 x5 Schroeder
.,.. . .. " " " , , , , .. "........ . . ..

Orleans 3x 12 Joinville
........... , .. " ".. .. "." " .. , ..

Lages 1 x7 Chapecó
,,,' .. ,1+' - . ,,,.' .... ..".,,,... "'-H-'- ,- •• " ...... - .•" ..

Xavantina 2x7 Jaraguá do Sul
••••• ,,,.... .. .. ,."........ ' , c _" ,. • • •

.

Blumenau 3xO Itapiranga
................ ",.. , , , ,_ , .. , , _.

Gªçad()r.?�.l La�r() MºII�r
.

Futsal feminino
Herval d'Oeste 5x2 Três Barras

•

Blumenau 4x4 Florianópolis
..... "",, . ".-- " "..... .. .. , ,,,... . ..

Xaxim 8x2 Iporã do Oeste . :
- .. ,..... .. , .

C�ape�Q 1�1 Ty��p()ll� )

P. Alta do Norte 4x12 Laguna
.. ' , " ,,, ,

Criciúma 10x1 Gaspar
...................................., , ..

Joinville 4xO Rio do Sul
�, ,." • ,.,,,. "... ..,.. • ,.,.. • .. _+-0+,... , ••, ...

JaragLJá cJº $ul ..13x.l.. RiC? Negrinho
Handebol feminino

•

SaucJªde§ §�?�Jtªjªí .. , .

Macieira 15x32 Joinville
.......... ,_,,, _,,, , .• , T·"· ..

tQrglli!hinh,ª 3..?�?4,s.�J., cJQCeºro
Fr.a iburgo 13)(21 .. BlurTlenªll .

Rio do Sul 12 x 27 Criciúma
.. . '. ..- , .. ' .......

�élrªguá cJo Sul ? 1�?ª G()QcórcJia
Handebol masculino

Tubarão ?9x1 §Caçéldo( .

Blumenau 22x 14 Fraiburgo
. , ........ ,... - .....� .. .... ..... .... ,... .. .. , , .. ,

Ghélpefº 36)(? 1 �él9ll�él. '"

Itéliélí 35)(1ª�oiQyille.. ..... ,_ ....

..�.ªrªguá g_�s.ll_l ª?l<?� Ç.r.ici.�ll1a
S. Bento do Sul 17x32 Xanxerê
Vôlei masculino

Ta,!}garª,lx� GUCllí3lT1,irim" ...
'

Joinville 3xO Cunha Porã
",.. • ... <. ,...... .< .... .. .. <•• ,... ,. ,...... < .. ,. , .......<,. ••

Blumenau 3xO S. Bento do Sul
. ., , �""...... .

, " , "" ..

Bio 9º SlJJ3.xº.�ãº J0í39uirr:l .

São José 1x3 B. Camboriú
................ " , "." ,_ " ..

Jtá º)(� J(:jragu,,ª dº .$ul.,_ .

Vôlei feminino

S: Migu(:)lgo º���(:) .. l)(ªI���iª1
��yª Ir(:)�to ªl<Q J.()ªçª�� .

S. Bento do Sul Ox3 Guaraciaba
.. - , , ..

Criciúma 1 x3 Joinville ,

................ ' "" , , , ..•" ".".. ,.;
Tanoará 1 x3 B. Camboriú

'" '.',. .�•. ,.,.... ., ,....". ""'",..."..... ",.."", . '"'''''''' ... ,,, ,,,... ..

Pomerode 1 x3 Concórdia
.. , .. ", , "", " , .. ,,, e'"

São Ludgero Ox3 Blumenau
.........,. .. . " " .. , ,........ .. " ..

�a.g�.� l)(3. �ªrªgu� .cJ9 �lll .

Tênis de Mesa masculino
Joinville 3xO Irani
..... " , .. "" , , .. , ..

Canoinhas 3xO Araranguá
.

....... , , " ,
.

Capivari de Baixo Ox3 Lages
................_........ . .. ., _ , -._.... .. ..

Criciúma 3xO São José
........... , , ,

"

Caçador Ox3 S. Bento do Sul
,...... . .. " _,.".. .. .. ,,,... . ,... ,.'-

.

Videira 3xO Pouso Redondo
.. , " " , " ", ,

.

Rio do Sul 3x2 Chapecó
....... ."., . .. , ", _., , u, ..

Ita.ia.L 1)(.ª P�r!0 �Qiã() ,_
,

Herval d'Oeste Ox3 Pinhalzinho ;;
...+".... . , ,'" ' , - - --....... . �, ..

Jaraguá do Sul 1 x3 Concórdia
.. . .N, ,.".... .. .. , , , " '.«"+"'" , , , ••••�.

Campo Alegre 3xO Blumenau
.. , ,., ,. ",' ", ,_, _ , .

Chapecó 1 x3 Videira
•

......._, " , " .,., " "
..

Canoinhas Ox3 Concórdia
............ , .."... . ,. . " , , ,.... .. ,

Campo Alegre 3xO Irani
.

· .,,,,,,, , , - . "." � "" -" .

J.í:lrªgLJá 90 SlJ.L,O��.$, ..�... d.o.�.ul
Tênis de Mesa feminino

Caçador 1 x3 Jaraguá do Sul
· ,.......... .. .. ,'''''''_'''' " , ..•.�, .

Rio do Sul WxO Jacinto Machado
,." ,.......... ., .. "•. '.' .. , ".. ,."... .. ., «, ., .

Concórdia 3x2 Pinhalzinho
..........+,." .. , " " .. , , •. "." ,." ,.... . .. ,

�.

Timbó 3xO Chapecó
· .. ", _ , , ,., ,...... . , .. ,.. , .,. "............ .. .. , ..

Itajaí Ox3 S. Bento do Sul
.......... , ,.. . " " " "..... ..'

Araranguá Ox3 Herval di Oeste
· " ,.,.... . """"'" , ••, , <_ " , "... ".,..�,

•

Florianópolis Ox3 Criciúma
.. ,.,.,,. '.''''••• , ,,, " """ , <••,••,,, ,•• ,, , .

Florianópolis Ox3 B. Camboriú .

, " ,." . . , .. "..... .. '".... ., "... .. .'.'" ..". . ,. ,.... .

Joinville 3xO Jaraguá do Sul
............ ", , ,.. " " , "

..

Jacinto Machado OxW Caçador
..... , , .. < , Y>", " , ".... ..., .. ,."".

Joinville 3xO Rio do Sul
.......... .•. .. " _ _"

i
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QUARTO DIA: VITÓRIAS NO MASCULINO
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. , ,' .. ', .

o CORREIO .00 POVO

JULIMAR PIVATTO

Já o handebol masculine

perdeu para Xanxerê por
dez gols de diferença e

acabou eliminado da

competição
/ .

]ARAGUADO SUL - Duas
estréias boas e um final triste

• •

para os meninos jaraguaenses
ontem na Olesc. O basquete
estreou bem na competição ao

bater Lages por 60x27 e o

futsal, no primeiro jogo da

segunda fase, venceu Chapecó
de virada por 6x2. O handebol
não teve a mesma sorte e

acabou perdendo para
Xanxerê por dez gols de

diferença e acabou eliminado
da competição, mesmo

conquistando duas vitórias.
No Arthur Müller, o basquete
nã o e n c o n t r o u muitas

dificuldades para vencer

Lages. Mesmo sentindo as

ausências de Fernando e

Marcelo, contundidos, e com

André jogando no sacrifício, o

•

I
•

I
PIERD RAGAZZI DE FREITAS

.,'0<

,

'o
••

�"

Basquete masculino passou por Lages com facilidade e hoje enfrenta Joinville no clássico regional
,

técnico Milton Mateus disse

que a equipe se mostrou bem.

"Começamos nervosos, mas

durante o jogo fOIUOS colocan
do os pés no chão. Mas se

quisermos algo mais precisa
mos melhorar nosso jogo",
comentou o treinador.
O futsal, que saiu perdendo,
buscou a recuperação e venceu

Chapecó por 6x2, COIU

destaque para Dian Luka, que\

mareou três gols. O goleiro
Mika, que fraturou o nariz,

teve de ser levado ao hospital
depois do jogo para fazer um

raio-x e até o final desta edição
ainda era dúvida para o jogo de

hoje, às 1411, contra Schroeder,
que ontem perdeu para 4x1
para Schroeder. O técnico

jaraguaense, Augustinho
Ferrari, elogiou o empenho da

equipe contra Chapecó.
"Jogamos muito. Todo mundo

que entrou estava determinado
emostrou raça", elogiou.
O handebol, que poderia perder

até de Cil1CO gols de diferença
que gostava a vaga, acabou
eliminado por Xanxerê, que
ficou COIU a vaga junto com

Criciúma. O técnico Everton
Sales lamentou a eliminação e

disse que o time teria condi

ções de chegar nas finais.
"Faltou competência e poder
de reação. jogamos bern no

domingo que, teoricarnente

era o jogo mais difícil, e hoje
(ontem) não tivemos o mesmo

desempenho" .

MAIS VITÓRIAS: INVICTOS
• • A.

mmo e vo el ascu
•

mo
H

ao na se ase
•

/

]ARAGUADO SUL - Mais
duas equipes de [araguá do Sul
garantiram vaga para a segunda
fase da 6a Olesc. O futsal
fern in ino não encontrou

dificuldades para passar por

Gaspar e venceu o time do Vale
do Itajaí por 8x2. O vôlei
masculino, em uma das
melhoras partidas da competi
ção, deu pinta de campeão ao

derrotar [oinville por 3 sets aO.
E o vôlei feminino também
estreou bern na segunda fase,
vencendo também Joinville
pelo mesmo placar.
O coordenador do vôlei

masculino, Benhur Sperotto,
elogiou muito a atitude da

equipe no clássico regional.
"Fomos muito bem. O jogado
res que precisavam decidir
entrarammuito bern e fizemos o

que tínhamos de fazer.
Mostramos que temos time para
brigar pelo título da competi
ção", comemorou. O time de

[araguá do Sul ficou na Chave
D, ao lado de Balneário
Camboriú e São Bento do Sul e,
por ter melhor campanha, folga

,

,

na primeira rodada.
O técnico do futsal feminino,
Maurício Berti, soube tirar

vantagem do placar elástico
contra Gaspar e resolveu

poupar jogadoras para o início

da segunda fase, hoje contra
.

Xaxim. "Procuramos não forçar
muito as atletas para evitar o

desgaste físico. Usamos muito
•

as reservas e conseguimos
administrar bem a partida,
principalmente no segundo
tempo". E o vôlei feminino tem

uma parada dura hoje contra

Nova Trento, considerada uma

das favoritas ao título.

; �
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O futsal feminino venceu bem Gaspar e estréia hoje na segunda fase
contra Xaxim
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II LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto

Eliminadas
Das equipes coletivas de Jaraguá do Sul na Olesc, a primeira a dar
adeus a competição foi a do handebol feminino. Depois de vencer
Rio do Sul por 35x17 na sexta-feira (foto), elas não repetiram o bom

desempenho no fim-de-semana e perderam para Criciúma por
18x16 e para Concórdia por 23x21."Sabíamos que era uma chave
forte, mas acreditávamos que poderíamos chegar entre os quatro'; ,,:,.,
disse a técnica Rosilete de Souza. Para ela, faltou mais concentração
na hora dos jogos."Elas não jogaram mal. Contra Criciúma era para "

termos vencido depois de abrir 8xl, mas não conseguimos manter
.

o ritmo de jogo'; avaliou.
,

·

,

)

-,
"

-.
"

Motovelocidade
Aconteceu, no fim-de-semana,
a 4a Etapa do Campeonato
Catarinense de
Motovelocidade, em Luiz Alves.
Na categoria Nacional 250cc,
Beta Schumi Alchini, terminou
em segund8 lugar, atrás
apenas de Leandro Lemos, de
Lages. Na Força Livre Nacional,
o piloto de Guaramirim teve

mais sorte e venceu, ficando à
frente do jaraguaense Luciano
"Boca" de Oliveira. Agora,
Schumi se prepara para a

próxima etapa do
Campeonato Paranaense, que
acontecerá nos dias 22 e 23 de
julho em Guaratuba. Já Boca
mantém a liderança na Força
Livre Nacional,já que Schumi
não pontua no ranking. Agora
o jaraguaense tem 100 pontos
na classificação,somando quatro
vitórias em quatro eta pas.

Emoções
Durante as competições de
atletismo da Olesc, registramos
vários casos de atletas
emocionados. Tanto com a �f

derrota como com a vitória. Às .',
.-

vezes até mesmo por saberem
'

.•

I
.

'..

que poderiam ter rendido mais.
"

O que prova que uma

competição como esta tem seu

brilho e seu reconhecimento.
Quando questionado sobre isso,
o técnico da equipe
jaraguaense, Adriano Moras,
disse que vê com bons olhos
quando isso acontece com suas.

atletas."Muitas vezes elas :

sabem que poderiam ter

vencido e choram por não

conseguir o resultado. O que "

prova que elas realmente se

esforçaram. Quando acontece

do atleta não dar relevância a

. um mau resultado, aí é que fico
preocupado': Disse tudo.

•

,
•

Bolão da Olesc " .

-.

"

Com as atenções voltadas para a 6a Olesc,já surgiu a primeira idéia
de bolão da competição. E não se trata de partidas, ou para adivi
nhar possíveis finalistas e muito menos apontar o campeão geral. Na

,

verdade está todo mundo curioso para saber quem é o "Pequito"
aquele boneco que fica desfilando por todas as praças de competi
ção. As apostas já começaram e as meninas do basquete já pensa-

.

ram até em criar uma comunidade no orkut para tentar adivinhar
quem se esconde atrás da fantasia. Façam' suas apostas ..

-

.' Joqosde Hoje ...••..
'

..
"

.,'
i.

- , -' , .

.

,',' .

Basquete São Luiz
A partir das 9h
Basquete Arthur Müller
16h30 Itajaí x Jaraguá do Sul (F)
18h Joinville x Jaraguá do Sul (M)
Futsal Arthur Müller
A partir das 9h
14h Schroeder x Jaraguá do Sui (M)
15h15 JaraguádoSulxXaxim (F)
Futsal Arweg
A partir das 14h
Sesi Handebol
A partir das 14h
Beira Rio Tênis de Campo
A partir das 9h
Beira Rio Tênis de Mesa.
A partir das 9h
Ser Marisol Vôlei
A partir das 9h
16h30 Jaraguá do Sul x a definir (M)
18h Nova Trento x Jaraguá do Sul (F)
Salão Baependi Xadrez
A partir das 9h

.

9h Joinville x Jaraguá do Sul (M)
9h Jaraguá do Sul x Concórdia (F)

•

-,

•

..

•
•

•

uS
'£
'jl

'a
u�
I'
8
'e
1J ,

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I TERÇA-FEIRA, 18 de julho de 2006

•• BASQUETE
Diferente do que aconteceu na semifinal contra a Argentina, o
Brasil não teve grande dificuldade para superar o Uruguai na
decisão do Sul-Americano. Com atuação convincente, o time
comandado porLula Ferreiravenceu por92x61 eficou com otítulo.

••VÔLEI
A Seleção Brasileira de vôlei repetiu o feito de sábado, e aplicou
novamente 3 sets a ° sobre a Argentina no dorninqo, no estádio
Aldo Cantoni, na cidade argentina de San Juan, em seu segundo
jogo no Grupo B da edição deste ano da Liga Mundial de vôlei.

,

DOIS PÓDIOS: SALDO POSITIVO

•

As duas equipes ficaram
atrás apenas de
Blumenau, que venceu a

competição nas duas
categorias

_

]ARAGUA DO SUL -

Os dois primeiros pódios de

Jaraguá do Sul na 6a Olesc

(Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina) saíram no

fim-de-semana, no atletis
mo. Tanto o masculino
como o feminino termina

ram com o segundo lugar,
ambos atrás de Blumenau.
Entre os meninos, a equipe
jaraguaense da

Apa/Malwee/FME ficou
com 198 contra 267 de
Blumenau. Joinville ficou
em terceiro com 152. As

posições se repetiram no

feminino com Blumenau
com 275, Jaraguá do Sul
com 205 e [oinville com

202.
A equipe jaraguaense

conquistou, no total, 21
medalhas. No feminino

•

foram duas de ouro, sete de

prata e três de bronze. No
masculino seis ouros, uma

prata e dois bronzes. O

destaque da equipe foi
Willian Barrionuevo, que
além de levar o ouro no
•

salto em distância ainda
bateu o recorde da competi
ção ao atingir a marca de
7m15. O segundo e terceiro

colocados atingiram apenas
5m84. O outro recordista de

)
,

•

•

• •

-', '

, ....
J ''',' .. ,'_ •

Equipejaraguaense comemora o recorde deWillian Barrionuevo (alto) no salto em distância

Jaraguá do SuI fdi Dione

Balena, nos 110m com
.'

barreira, caiu o tempo de

15seg34.
O coordenador da equipe, ,

,

Adriano Moras, destacou a

importância do grupo,
mesmo a modalidade sendo
conhecida como individual.
IlN o feminino ficamos

apenas três pontos de

Joinville. Isso prova que um

sétimo lugar (que soma três

pontos na classíficação) é

tão importante quanto um

pódio. Não adianta ter

apenas uma equipe só de

campeões. Todos os resulta
dos s

ã

o importantes",
afirmou:
A equipe masculina

poderia ter chegado mais

longe na pontuação, se

Barrionuevo não tivesse se

contundido no revezamento

4x100m. Ele se machucou

logo depois de receber o

bastão e, além de não ter

completado esta prova, não

pode participar do salto

triplo, prova onde tinha
batido o recorde durante os

treinos. "Não digo que

GO: PENTAC·AMPEONATO

ta iai e
. , .

lnástíca
• •

omvi
•

lea

,_

]ARAGUA DO SUL - A
festa pela conquista dos

primeiros troféus em

disputa na da Olesc
aconteceu no sábado para

Itajaí, campeã da ginástica
olímpica masculina por
cinco vezes consecutivas.

N o 'f e min i n o a

comemoração foi de

Joinville, que venceu o

tira-teima diante de
Blumenau, ficando agora
com três troféus contra

dois do adversário. Os

campeões gerais da

ginástica o'límpica foram
conhecidos na dispu ta por

equipe e no individual

,

1meveneem a

geral. Gabriel Buski Dias,
de Blumenau, e Eduardo
Custódio, de l t a j a

í

,

empataram no masculine.
Luaine Aparecida
[o a q u im, de Joinville,'
ganhou o título feminino.
O domingo foi destinado às

provas individuais nos

aparelhos, solo e salto. O
•

resultado refletiu bem o

nível técnico dos atletas,
que atingiram nota

Eduardo Custódio e

Marllon Lucas terminaram
com nota 20,00, o máximo
a ser alcançado na prova.
Gabriel ganhou outra

medalha de ouro no solo, e
também nesta prova
obteve nota máxima

(20,00). Com nota 19,900,
o joinvilense Lucas M. da

Silva, e Marllon F. Lucas e

Ed uardo Cus tódio de

Itajaí dividiram a medalha
de prata. Entre as

meninas, a blurnenauense
Beatriz Florianno também

ganhou duas medalhas de

ouro, com nota 19,450 no

salto e 19,675 no solo. A

medalha de prata 110

aparelho salto foi para
Bárbara Dela Plata, de

[oinville, e o bronze para

Angélica de Borba de

Itajaí.
A ginástica olímpica
encerrou com um apelo de
técnicos, atletas e

aficcionados da
modalidade à Fesporte,
para que na elaboração do
calendário de atividades
do próximo ano, sej a
observada a data do
Pan/2007 (13 a 27 de

julho), já que a Olesc é

sempre realizada neste

período.

, . , .

m a x i m a em varias

aparelhos. No salto

masculino, três ginastas
dividiram a medalha de
ouro. Gabriel Dias, de
Blumeriau, e os Itajaienses,

c

CORREIO DO POVO

••VÔLEI DE PRAIA
Ana Paula e Leila desbancaram as atuais campeãs mundiais
Juliana e Larissa ao vencer, neste domingo, por 2 sets a 0, na final
da etapa de Montreal do Circuito Mundial de vôlei de praia. Foi a
primeira vitória de Ana Paula e Leila em seis jogos contra as adversára,

,

•

PIERO RAGAZZI DE FREilM

conquistaríamos o título

geral, mas poderíamos ter

chegado mais perto na

pontuação", disse o

coordenador.
Moras disse que, além do

empenho dos atletas, a
•

estrutura oferecida foi
fundamentalna conquista
dos resultados. "A FME
deu um' grande apoio a nos

I

ajudar no tratamento da
Estefani (Alves, que tev

problemas de saúde) e

também quando conseguiu
um alojamento para que a

equipe ficasse concentre

da. Além deles sempre
tivemos o apoio dos professo'
res das escolas, que percebes
quando um atleta tem talento
e nos indicam", avaliou.
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Lucas Santana

•

Dione Balena 110m com barreiras Ouro
Willian Barrionuevo Salto em distância Ouro
Maico Angst Salto triplo Ouro
Simone Ferraz 1.S00m rasos Ouro
Estefani Alves 400m com barreiras ' Ouro
Lucas Santana Revezamento Medley Ouro
Maico Angst
André Santana

Diego Perondi
•

Dione Balena Octatlo
Estefani Alves 400m rasos Ouro
-��----�--------------------------------------I

Ketlin Fischer Revezamento 4xTOOm Prata
Pâmela Wenholz Prata
Jéssica Maurício
Daiane Severo
Ana Tarqina Lançamento de dardo Prata

Prata
Prata
Prata
Prata
Prata
Bronze
Bronze
Bronze

-

Bronze
Bronze

Willian Pereira Salto com vara

Ketlin Fischer 200m rasos

Simone Ferraz BOOm rasos

Jéssica Maurício Salto triplo
Pâmela Wenholz Heptatlo
[)Jayara Glowatski Sa Ito em a Itu ra
Ana Targina Salto com vara

Maico Angst Salto em distância
Lucas Santana 800m rasos.

Estefani Alves Revezamento Medley
Simone Ferraz
Ketlin Fischer
Daiane Severo

•

,
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