
----- --- -�- -- -_ �----

,

VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 _ 1922 • ARTHURMÜLLER I 1923- 1936 • 'HONORATO TOMELIN I 1937 � 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

•

•

-----.- .•. TERÇA-FEIRA, 1 ° DE AGOSTO DE 2006
- - - - -

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.448. R$ 1,00

-

"

•

-

•

61 CRIME

Polícia prende

,

.

em flagrante
,

assassino de
•

;\, Jovem
Cleonei Kureck, 19 anos, foi

morto com dois tiros na

,- noite de sexta-feira dentro

da própria casa, no Bairro
,_,< Tifa Martins em Jaraguá do

Sul. O autor dos disparos,
Cleiton Alves Pinheiro,
amigo da vítima, foi preso
em flagrante.

•

61 PROFISSÃO

Alunos dá PM,

51 CENTRO VIDA

Falta de
•

,

passageiros,
..

,

• pode.desativar,

-

linha

:�. 71 EDUCAÇÃO
Termina o

recesso, mas
.

,

alunos ficam
sem aula

I

Igreja reúne cristãos de
diferentes religiões

Gisele Bündchen barra namorada
de Leonardo Di Caprio em campanha

. .

8 I CORREIO ESPORTIVO: SÓ UM PONTO

,

4B I PALANQUE

Stammtisch

reúne

milhares na

Marechal

28 I PRESERVAÇÃO

Malwee é
,

'agraciada
com Prêmio

.
.

Fritz Müller

•

,

.

,28 I CRISE
,

Dinheiro da

venda da Varig
é bloqueado
pela Justiça

,.

'3B I GUERRA

Olmert .

descarta

,

cessar-fogo no

Líbano

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

A aviação israelense lançou
ontem dois ataques aéreos

contra o Líbano.

Autoridades rejeitam
possibilidade de acordo para.

cessar-fogo imediato e

prometem endurecer ainda .
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Malwee, do ala Leco, saiu na frente no primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa final da partida e ficou no 2x2
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Os lanches mais gostosos da cidade.

Sanduiçhes frios e quentes, salgados,
," ..

pães de queijo crocantes, sucos e muito mais.
,

Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer hora.

'I

� -�- -------
'

. {) CLIMA HOJE:

4/j-,nnci'=:::
� r � -<Wi'

'. 0
, �,::i!f
,

MINIMA

Tempo nublado, alguns
peíodos de melhoria e chuva
a qualquer hora do dia
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• EDITORIAL

•

Uma análise nas declarações
de bens de congressistas acusados
de participação nos escândalos do
mensalão e dos sanguessugas

mostra que esse grupo teve uma
, !evolução patrimonial maior

I durante o governo de Luiz Inácio
I Lula da Silva do que nos últimos

c

cWatro anos da administração do
tycano Fernando Henrique
ç:ardoso. Dados patrimoniais de

32 congressistas que estiveram

presentes nas eleições de 1998,
l:: '

2002 e 2006 impressionam. De
,

I "
,

,

,

"valerioduto", registrou um

crescimento patrimonial acima
da média ao longo dos últimos

períodos. Dono de um grande
frigorífico, ele declarou R$ 3,929
milhões em 1998. Depois, passou
para R$ 7,140 milhões em 2002.

Agora, está com R$ 35,781
milhões, com um crescimento de

403,1% num período de quatro
anos.

Mesmo quando se retira

Vadão Gomes do cálculo para
evitar essa distorção causada pela

� Nos anos do governo Lula; mensaleiros e

sanguessugas aumentaram seus patrimônios
pessoais em nada menos que 1360/0

1998 a 2002, quando o presidente
da República era FHC, os

mensaleiros e sanguessugas

registram um aumento médio de

patrimônio da ordem de 28,6%.
Nos quatro anos seguintes, com
Lula, a evolução pula para
136,9%. Esse dado contém un1a

distorção. O deputado Vadão
Gomes (PP-SP), absolvido pela
Câmara da acusação de ter

recebido dinheiro do

• FRASE

ascensão patrimonial do

deputado paulista, os mensaleiros
e os sanguessugas mantêm um

desempenho melhor durante os

anos de Lula no poder do que no
período de FHC. Com apenas 32

registros de congressistas
acusados de envolvimento nos

últimos escândalos, a evolução
patrimonial de 1'998 a 2002 foi
de 150/0. Coincidência ou não, no
governo Lula os mesmos políticos

•

aumentaram seus bens em 31,70/0.
,

E preciso considerar também a

inflaçãomedida nos dois períodos
,

analisados. O Indice de Preços ao
Consumidor Amplo, do IBGE,
usado pelo governo na meta de

inflação do país, fbi de 27,20/0 de
1998 a 2002, considerando-se que
os políticos entregaram, para fins
eleitorais, suas declarações em

julho de 1998 e novamente em

julho de 2002, Já de julho de 2002
a junho de 2006 a alta de preços
pelo IPCA foi bemmaior, de 380/0.
Na comparação com a inflação, o
grupo de 32 mensaleiros e

sanguessugas analisados teve uma

perda de 10% nos seus bens
durante os anos FHC. Com Lula,

,

a perda foi só de So/D. Há uma outra
I

curiosidade nos dados dos
mensaleiros e dos sanguessugas.
Em 2002,' os 33 políticos com

dados' coletados pela Folha
declararam gastos de apenas R$
6,3 milhões nas suas campanhas
eleitorais. Neste ano, o valor

previsto de gastos pulou para R$
47,9milhões (aumentode 661%).
Esse é apenas um valor indicative,
mas que possibilita campanhas
muito mais caras do que há quatro
anos.

(
,

,

"Eles é que estavam em boa companhia"

•

Saúde: um retrato preocupante
do mundo corporativo

O progresso da ciência e o

aperfeiçoamento das regras no

mundo corporativo levaram a

níveis de produtividade, e

eficiência jamais vistas. Qualquer
pessoa que analisar os últimos,
trinta anos, verá que o mundo
cresceu e se desenvolveu a olhos
vistos. Verá também que países que
jaziam à margem do processo

, desenvolvimentista, tais corno a

América Latina e o Sudeste
Asiático, competem atualmente
em igualdade (ou mesmo

superioridade) de condições em

vários setores produtivos.
Entretanto, todamedalha tem

o seu reverso. Atrás dos sistemas,
existem profissionais e atrás
destes profissionais, existem

sentimentos. Que quase nunca se

mostram, mas que cobram o preço
de sua omissão. Inicio este artigo
falando da reportagem da Revista
Exame de julho último, que
através de umestudo realizado com
executivos brasileiros, mapeou os

riscos de saúde que grande parte
deles enfrenta no seu cotidiano
profissional. Sem dúvida, foi terna
de conversas e de reflexões sobre
que rumos as coisas estão

�tomando.

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

,

'Cada empresa procura
maximizar a utilização de seus

recursos. Do ponto de vista do
, negócio, pessoas também são

recursos e também têm que ter sua

função maximizada na
,

.

organização. Se as empresas
mantêm planos de, saúde,
treinamentos corporativos, spas e

lounges, é no sentido de que o

negócio como um todo pode ser

otitnizado através destas práticas
e não porque estritamente a saúde
de seus executivos interesse a elas.
Perdoem-me pela análise fria, mas
depois de alguns anos de

caminhada, a contínua observação
das organizações e empresas
levou-me a estas conclusões.
Talvez haja outras. Talvez.

Vive-se uma época da

sobrevalorização do trabalho
corno esforço humano (ou como

sobre-esforço), principalmente
em áreas emergentes no mundo

corporativo. Em grandes
metrópoles, esta etapa {oi até certo
ponto suplantada' por um

comportamento mais saudável
,

'

frente aos desafios, em que os
, �

executivos se veem como

profissionais, mas também como

seres que demandam lazer e

,

sentimentos. E o que se chama de

revolução pós-industrial. Não se

toma menos industrial, mas se vai

além, comportamental e

produtivamente falando.
Em regiões corno o Vale do

Itapocu, sobrevaloriza-se a

dimensão do trabalho, de modo

que o desenvolvimento de uma

carreira profissional ao lado de uma
atividade de lazer é vista muitas
vezes COIn ressalvá velada. O

empresário, que além de sua

atividade, mantém uma rotina de
treinos na academia, ou esportes
radicais, ou corridas não é visto

com admiração. é visto como

dispendendo inutilmente recursos
,

que poderiam ser aplicados em seu
,. , .

propno negocio.
O preço que se paga por isto

são os Prozacs tomados à exaustão,
são as fluoxetinas recomendadas
como quem recomenda drops, são
as noites perdidas em depressão e
.,... ,.. ..

msorua por nao se atingir ,um,

padrão por si s6, inatingível. O
equilíbrio entre trabalho e vida
pessoal certamente não é algo que

,

ganhe facilmente as páginas de
Você S.A ou Exame. E se ganhou,
é porque uma perigosa fronteira foi
ultrapassada. AIné11.

,

• CORREIO DO LEITOR
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•

,

Onde a teoria da evolução não funciona
,Em dezembro de 1831 o pequeno veleiro

HMS Beagle zarpou da Inglaterra, a duras penas,
com destino ao hemisfério sul. O endereço era

assim amplo porque o barco tinha uma missão

especial: dominadora dos sete mares, amarinha
britânica promovia viagens desse tipo,
periodicamente, para fazer levantamentos das
costas marítimas, em todos os continentes. As

viagens eram longas - essa durou quatro anos -
e era praxe convidar um cientista, em geral
naturalistas e geólogos, para integrar a

tripulação. No Beagle embarcou um jovem
naturalista e geólogo, Charles Darwin, que,
muitos anos mais tarde, provocaria uma

verdadeira revolução científica, ao elaborar a

teoria da evolução das espécies .anímais pela
,

\ seleção natural. ,

Era grande a expectativa de Darwin pelo
que encontraria nas terras tropicais. A primeira
parada, rápida, uma espécie de aperitivo, foi na
ilha de Fernando de Noronha. Depois, Salvador.
O primeiro passeio pela mata, nos arredores da
cidade, foi um deslumbramento.

De Salvador o Beagle foi para o Rio de

Janeiro. Ali o jovem cientista ficou três meses,

viajou muito pelo interior do Estado do Rio de

Janeiro, coletou plantas, flores e animais,
freqüentou a sociedade, suas festas, jantares,

•

concertos, bailes, hospedou-se em albergues
pobres e miseráveis, alimentou-se em casas de

pasto que lhe causaram repugnância, pela falta
de higiene, e fixou uma imagem que carregaria
pelo resto da vida: a natureza do grande país
tropical era uma maravilha, algo inimaginável
para um europeu; mas os seus habitantes ...Para

começar, havia a escravidão - o diário está cheio
de anotações indignadas a respeito de maus

-

. ,. . .

tratos que os propnetanos propiciavam aos seus

trabalhadores.
N a despedida, mostrou uma ponta de

desalento: "Se ao que a natureza concedeu aos

Brasis o homem acrescesse seus justos e

adequados esforços, de que país poderiam jactar
se seus habitantes! Mas onde a maioria está
ainda em estado de escravidão e onde o sistema

se mantém por todo um embargo da educação,

fonte principal das ações humanas, o que se pode
esperar a não ser que seja o todo poluídopor sua
parte?" ,

A elite branca de que fala o governador
,

Cláudio Lembo, portanto, tem a quem puxar. E,
espantoso verificar quão pouco as coisasmudaram
- se é quemudaram - passados quase dois séculos
de grande progresso e mutações na vida em

sociedade. Nossos homens da elite continuam

os mesmos,muito satisfeitos com seus privilégios,
e ne� se dão ao cuidado de resguardar as

aparências. Veja-se o que acabá de acontecer emc
São Paulo, onde se supõe esteja a elite dos ricos e

bem educados: o ex-banqueiro Edemar Cid
Ferreira foi reeleito por seus pares para o

Conselho da Bienal de Artes, uma entidade que,
desde sua fundação, confere aoBrasil grande realce
internacional.

Aparentemente, nada a estranhar, pois esse

cidadão posou, num passado recente, de mecenas
das artes brasileiras e até foi responsável por uma
exposição que enriqueceu sobremaneira os

festejos dos cinco séculos do descobrimento do
Brasil.

Nada a estranhar, não fosse uma

circunstância: no momento, o senhor Ferreira
habita a cela 21 do Pavilhão 1 da Penitenciária
de Tremembé. Ali foi recolhido acusado de
cometer atos ilícitos, na administração do seu

banco, e na compra e venda de obras de arte,
muitas das quais estão desaparecidas desde que
ele foi chamado a prestar contas à Justiça. Alega
se, em seu favor, que ele ainda não foi julgado,
muito menos condenado. Pelo visto, os afoitos
conselheiros confiam cegamente em que ainda
está em vigor aquela regra vislumbrada pelo
indignado jovem Darwin: não importa o

tamanho das acusações que possam existir contra

um homem de posses, é seguro que em pouco

tempo ele estará livre. Pois, ao contrário da

Inglaterra do século 19, aqui as leis continuam a
. .. ., .

garantir que as pessoas ncas e respeitavers gozem
de muitas vantagens em relação aos miseráveis e

aos pobres.

Almyr Gajardoni , jornalista

Ensino Fundamental
Uma nova determinação do Ministério

Público está mudando a rotina de crianças e

professores desde o início deste ano, trata-se

da inserção de crianças com seis anos de idade
no Ensino Fundamental.

Por mais que essa determinação tenha

pego muitos de surpresa, devemos lembrar que
a ampliação do ensino fundamental para nove
anos já era sinalizada na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação de 1996, quando a mesma

afirma que o ensino fundamental tem duração
mínima de oito anos e, de certo modo

confirmada, quando no Plano Nacional da

Educação de 2001 apresenta como um dos

objetivos e metas ampliar para nove anos a

duração do ensino fundamental obrigatório com

início aos seis anos de idade, à medida que for
sendo universalizado o atendimento na faixa de 7

, '

a 14 anos.

Nessa perspectiva, a entrada ou não das
-

crianças de 6 anos no ensino fundamental já
não é uma questão a ser discutida, até por que
estáregulamentada desde a lei 11.114 de maio
de 2005, contudo, os modos com que essa

inserção tem ocorrido deve ser observado.
Sabe-se que dada a diversidade de

contextos educativos que temos as perguntas e

os encaminhamentos' a elas serão do mesmo,

modo diversos, mas temos que ter o cuidado de
nãoiretroceder em algumas defesas já
proclamadas e conquistadas - ao menos no

âmbito da educação, da primeira infância -

como o direito de toda criança a viver sua

infância e ter acesso a uma educação que amplie
suas possibilidades comunicativas, expressivas
e seus conhecimentos, mas que respeite seu

tempo de vida e suas especificidades. '

Ângela Maria Scalabrin Coutinho , mestre em

Educação Infantil
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-Do candidato do PP ao governo do Estado, Esperidião Amin, sobre os "laços de amizade" com o deputado
Dionei da Silva e José Fritsch, ambos do PT,

,
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JARAGUÁ DO SUL - SC - PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

FIM DAS FÉRIAS: VEREADORES VOLTAM AO PLENÁRIO
•

•

CELSO MACHADO

� Suspensa reunião
com a Ujam para
quesílonarnentos
sobre o projeto

}ARAGUÁ DO SUL- Depois do
recesso parlamentar de quinze
dias nomês de julho, a Câmara de
Vereadores realiza na próxima
segunda-feira, sua primeira sessão

ordinária do mês de agosto. O

segundo semestre ,em ano

eleitoral e com três vereadores

disputando eleição - dois à

Assembléia Legislativa e outro à

Câmara dos Deputados- deve
.produzir discussões acalorados em
torno de alguns' projetos que
tramitam pelas comissões técnicas
permanentes do Legislative em

regime de urgência. Um deles, e

talvez o mais polêmico de todos,
trata da criação da Guarda Civil

Municipal, que já foi motivo de
audiência pública nomês passado,

- . .-

com nao poucas optruces
discordantes. A proposta, consi
derada como insuficientemente

explicada pelo governomunicipal
à época, seria objeto de novas

I

_�__�_ �__, �_""._,_-"-_,""",,,, �,_z, ,, __'I'

. :it,
:JD

momento a contratação de um

efetivo de 40homens por concurso

público, mais veículos, combus
tível, equipamentos, salários

(inicial de pouco mais de R$
800,00), encargos e despesas
correntes como água, luz, telefone
e, se for o caso, aluguel de imóvel.
Entre suas atribuições, a corpora
ção daria segurança ao patrimônio
público e controle do trânsito,
atribuições hoje delegadas à

Polícia Militar. O custo inicial só
em salários, embora o valor não
tenha confirmação, giraria em

tomo de R$ 750 mil/ano. Parte
dos recursos viriam de multas

aplicadas por sensores eletrônicos
e, num segundo momento, de

infrações em ruas abrangidas pelo
estacionamento rotátivo, a

conhecida área azul, que será

reativada. Outros recursos

próprios do município ainda não

estão garantidos, a exemplo do que
toca aos orçamentos do Estado, a
quem cabe, efetiva e constitu

cionalmente, garantir a segurança
pública e muito menos do

Orçamento da União, que delega
aos municípios, de forma legal, a
criação destas corporações.

Muller pede apoio de Amin para construir mini hospital
}ARAGUÁ DO SUL- Quatro dias

, depois de participar de debate com
os outro sete candidatos ao

governo do Estado, o ex-governa
dor Esperidião Amin (PP) voltou
a Jaraguá do Sul na manhã de

. 'sábado. Entre uma conversa e

: outra com eleitores que já prepara
i vam suas barracas para a quarta
(edição da Stammtisch, Amin
recebeu reservadamente o prefeito
de Corupá, ConradoMüller (PP),

, que governa omunicípio coligado
'comoPSDB (no âmbito do Estado,
I os tucanos são aliados de Luiz

Henrique da Silveira, juntamente
.
com PFL e PPS, nesta eleição

f majoritária). Com o prefeito,

, DIVULGAÇÁü

por alguns instantes, mudou sua

postura costumeiramente extro-
. .

vertida ao ser indagado sobre ter

estado à vontade ao lado do petista
.

José Fritsch durante o debate

promovido pela Rádio Brasil
Novo na terça-feira passada na

Câmara de Vereadores e de ter

tirado fotografias ao lado do

deputado estadual DioneiWalter
da Silva. O que evidenciaria, mais
uma vez, uma campanha de não

,...". ..

agressaomutua em pnmerra turno

e provável apoio recíproco caso

um dos dois (ele ou Fritsch)
chegue ao segundo turno. "Eles é

que estavam em boa companhia",
limitou-se a dizer o ex-governador.

: Fritsch afirma que fechará as 30 secretarias regionais,
l

. � .

CruCIÚMA- "O Estado gasta
muito e gasta mal, é uma festa de

:-. cargos de confiança nas regionais,
pagos com dinheiro do governo.
Vou acabar com essa festa". A

afirmação é do candidato a

., governadordo Estado, José Fritsch
I (PT), feita durante encontros

I políticas n�s cidades de Criciúrna

Vereadores voltam a se reunir só na próxima semana em Jaraguá do Sul
.

discussões em reunião que
ocorreria hoje à noite e agendada

. .

na quinta-feira passada, por
solicitação da Ujam (União
Jaraguaense das Associações de
Moradores). Segundo presidente
daUjam, Justina da Luz, depois de
confirmarem presença dos dois

principais coordenadores da
,

instituição, cancelaram a reunião

alegando compromisso já assumi

do anteriormente em seminário

na cidade de Blumenau. Os

questionamentos da Ujam,
segundo Justina, são vários e

semelhantes as indagações já
formuladas por outros segmentos
da sociedade. Uma deles, por
exemplo, está na criação e

nomeação de servidores paratrês
cargos comissionados meses antes
do próprio projeto chegar ao

Legislativo. E, ainda, sobre as

fontes de receita que darão

sustentação financeira à corpo

ração, o que inclui num primeiro

Amin assumiu três compromissos,
"formais", segundo o candidato da
aliança Salve Santa' Catarina. O

. primeiro com impacto direto na

bananicultura. "Vamos criar um

centro de pesquisa da banana, com
controle. fitossanitárío", garantiu
Amin, reafirmando o que já tinha
dito no início da semana. A

pesquisa, segundo o prefeito,
envolverá não apenas a produção
dá fruta como forma de semanter

ou abrir novos mercados, mas' se
estenderá a valores agregados.
"Todo e qualquer sub-produto da
banana vai se transformar emmais
, .

uma fonte de renda, de forma

organizada", explicou o prefeito.

Além disso, outros dois pedidos
serão acrescentados ás propostas
de governo do pepista para a

região: auxílio de forma per-
.

.

manente aos bombeiros volun-
tários e ajuda do Estado na

construção do mini-hospital de
Corupá, obra já iniciada pela
prefeitura, mas que depende de
recursos financeiros externos. O
único hospital que existia no

município foi fechado. há quase
três anos. "Estou satisfeito", disse
Müller, depois do encontro com

Amin ern sala da recepção doNela
Hotel. Bastante à vontade nas

conversas informais com eleitores
já conhecidos, o ex-governador,

,

e Araranguá, Sul do Estado, no
final de semana. Fritsch disse que
em seu governo vai extinguir os

450 cargos das SDRs (Secretarias
de Desenvolvimento Regionais),

,

reduzir em 30% o número de

cargos comissionados existentes

nas demais estruturas administra
tivas do Estado, e reduzir pela

metade o número de secretarias,
•

hoje em número de 46, 30 delas

regionais e outras 16 centralizadas
na Capital do Estado. "Só assim o

Estado vai poder investir em

saúde, educação, turismo, seguran
ça", acredita o petista.Ele criticou
a forma com que os ex-governa
dores Esperidião Amim (PP) e

,

Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) comandaram o Execu
tivo estadual. "Ele governaram
mal, incharam a máquina,
aumentaram a dívida do governo
e não fizeram os investimentos
que o estado precisa. Vou dar um
corte nas despesas para que o

Estado volte a crescer," prometeu.

• ,

•

• MOSAICO ITr

l3

Segue a polêmica b

A chamada Super Receita é assunto principal da reunião de hojéJ
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A propostá"
já teve a votação adiada várias vezes e ainda há polêmica entre o��
senadores sobre questões vinculadas às categorias profissionai�envolvidas nas novas mudanças. A Super Receita resulta da

unificação da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria d��
Receita Previdenciária, dispondo ainda sobre a admnlstraçàó"
tributária federal, alterando várias leis do setor.

•

•

Adiado
Depois de confirmar

presença de representante
em reunião convocada pela,

União Jaraguaense de

Associações de Moradores
para hoje à noite, destinada
a responder
questionamentos sobre a

criação da Guarda Civil
Municipal, os
coordenadores da instituição
cancelaram. Participação em
seminário em Blumenau
seria o motivo.

Em pauta
Já está sendo avaliado um 1
novo local para a realização
do Stammtisch. A queixa 'I
estaria vindo de lojistas .b
contrariados com o .rr

ambiente tumultuado em 11

frente às suas portas. Por :q:
causa disso, no Stammtisch 1

.

de Blumenau é proibido _I

assar carnes ao longo da l

rua 15 de Novembro. Só . tJ

pode em área restrita no :)
início da avenida Beira Rio, :J
onde não há lojas. 51

,

Abraçados
o ex-consultor da prefeitura
de Jaraguá do Sul e

. candidato a deputado
federal, Eni Voltolini, (PP)
anda colado no ex

governador Esperidião Amin

(PP). Circulou com Amin

sábado, na Stammtisch. Faz
dobradinha com o também

pepista e vereador Dieter
Janssen, que corre atrás de
votos para chegar à
Assembléia Legislativa..
.'

Reação
Em visita a Santa Catarina no

domingo, o candidato Lula
- . -

nao poupou a opcsçao.
Chamou os opositores de
"desaforados", citou Jorge

,

Bornhausen mais de uma
. J

vez, reiterou que não levará
"desaforo para casa" e

apelou: "não deixem chutar
a canela de vocês. Não :'

>

deixem.", numa referência à

oposição comandada no ':
Estado pelo PMDB/PFU

'

PSDB e PPS.

,
,
a

Discretos
o presidente do diretório

municipal do PL e secretário
de Turismo, Leônidas Nora,
retirou-se discretamente de
confeitaria do calçadão,
onde tomava café com o

candidato a deputado
estadual Dieter Janssen (PP),
ao perceber a aproximação
de Esperidião Amin.
Pepistas e pelistas não

•

querem explicitar que estão

juntos contra Luiz Henrique
(PMDB).

Ampliando [1-;

A SC GÁS ampliou para 62
�l

'o número de postos de GNV,j
em Santa Catarina,

)

atendendo diretamente 22 �j
11

municípios. Blumenau (8)
)

Brusque(5) Criciúma(9) .

Florianópolis(3) Jaraguá do
'

,

Sul(3) Joinville (8) São José'
(7) e Tubarão (3) são as

,.)

\ .

.cldades que mais oferecem :
a opção pelo produto em

')

postos de combustíveis.
-

?
,

r

Sem foto
Alguém ofereceu um cálice
com "pinga especial"

. sábado pela manhã no

calçadão ao ex-governador
Esperidião Amin (PP).

,

Quando ia provar, percebeu
a presença de fotógrafos,
inclusive o de sua

assessoria especial. "Com
foto, não", reagiu, E

explicou: "por causa de um

copo de chope na

Oktoberfest, ralaram com a

vida do Lula até hoje".

Libras
•

UFSC vai coordenar curso )

de graduação a "

distância em Letras e . >,

Língua Brasileira de Sinais '

(Libras). As inscrições para)
o vestibular vão até o dia 7 I

de agosto.O candidato deve �.

ter concluído o ensino i
-

médio, ser instrutor surdo ,

de Libras certificado ou -.

apenas ser fluente na língua,
sendo surdo ou não. ,

Inscrições pela internet no f
,

endereço
www.coperve.ufsc.br. , ,

•

�
,

"
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ESPAÇOCASA
Novidades em móveis, produtos de decoração,
eletroeletrônicos, material para construção,
acabamentos, iluminação, equipamentos de
informática e outros itens que vão fazer sucesso .

•

DO

JARAGUÁ DO SOL· se- PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

•

I

• POUCAS & BOAS
,

I

Secreto
Acordos firmados para
eleições de Mesa Diretora de
Câmaras da região estão

impedindo que alguns
vereadores externem seu

apoio aos candidatos a

deputado estadual e federal
nestas eleições. Está havendo'
pressão de todos os lados,
tanto dos partidos dos

vereadores, que exigem apoio
a nomes da sigla, como dos

colegas da Casa, que são
candidatos a deputado de
outros partidos.

r-
I Apoio

Durante visita do presidente tula a Santa Catarina, o prefeito de
Praia Grande, João José Matos (PMDB), declarou apoio

,
incondicional à reeleição do candidato petista. Externou sua

i repulsa à tríplice aliança, que aflige boa parte dos peemedebistas
I catarinenses. Apenas um quarto dos diretórios estaduais do

PMOB manifestou apoio a candidatura de Geraldo Alckmin
(PSDB), entre eles �s do Vale do Itapocu. A maioria está abraçado
em Lula.

Imagem • Comissão
o presidente da Câmara de
Guaramirim, Marcos Mannes

(PSDB), deve propor a criação
de uma comissão para
acompanhar e levar o apoio
dos vereadores aos .

empresários e a Fundação
Empreender, que junto com o

Executivo e Legislativo estão

empenhados na Implantação
do Programa de
Desenvolvimento Econõmico
Sustentável do Município.

,

No sentido inverso, o ex

governador e candidato à

reeleição, Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), sempre que
pode associa seu nome ao

_ d� Geraldo Alckmin (PSDB).
Foi o que fez ontem, no
debate promovido pela Rádio
CBN, em Florianópolis, ondé
afirmou que com a vitória do
tucano, o modelo de

'

,

descentralização será

implantado também pelo
governo federal.

Viagem
Os coordenadores do

programa viajaram ontem para
Maringá (PR), onde a proposta
foi implantada de maneira

pioneira e com resultados
reconhecidos. O líder de

governo, Luiz Antônio Chiodini
(PP), representa os

.

vereadores na missão. Este

mês, também está prevista a

realização de um workshop
em Guararnirirn. A

sensibilização da classe

política e empresarial e a

criação e organização do

programa foram as duas

etapas já concluídas.

Propostas 1
•

Durante o debate, o primeiro
promovldo na capital, o

candidato a governador pela
coligação Todos por Tqda
Santa Catarina, Luiz Henrique
da Silveira (PMDB),
apresentou duas propostas
para Florianópolis. A,
recuperação definitiva da
ponte Hercílio LuZ" e a

implantação do metrõ de

superfície, em parceria com

a prefeitura. Também
lembrou que, "pela primeira
vez na história", todos os

alunos da rede estadual
receberam uniformes
escolares.

,

I
I

•

Propostas 2
Já o candidato Esperidião
Amin (PP), desta vez no

debate na Radio Rural, ontem
em Concórdia, prometeu

.- reativar o Programa de
-

Reflorestamento com Renda

I Mínima, iniciado na sua

primeira gestão como
I , governador. O programa,

: pagava meio salário mínimo
às famílias de agricultores,
com total de 14 mil
beneficiadas, para combater

,.

. o êxodo rural. Também citou,

.

o programa Microbacias e o

de construção e recuperação
de rodovias com

financiamento do BID.

Padronização
Os nomes e siglas dos

serviços bancários oferecidos
aos consumidores e empresas

,

poderão ser padronizados. E o

que prevê o projeto de Lei do

deputarío João Herrmann Neto

(PDT). Ele argumenta que as

diferentes denominações dos .

serviços bancários confundem
os usuários e dificultam a

comparação de preços. Se o

projeto for aprovado, o

Executivo terá 90 dias para
estabelecer a nomenclatura,
que deverá ser revisada todos
os anos.,

lançamento
�.

o deputado federal Carlito
Merss (PT) lançou ontem sua

� candidatura à reeleição em
If Joinville. Realizou uma

� plenária de mobilização para

� dar dinamismo às equipes
� que estão trabalhando em

sua campanha. Precisa, já
que concorre com outros 133
candidatos só dentro do

município.
.

•

•

•

DE VOLTA AO PLENÁRIO: APENAS LEITURA DE PROJETOS

• •
•

•

O CORREIO DO POVO I
'

I

•

I

CAROLINA TOMASELLI
•

� Vereadores de Corupá,
Guaramirim e

Massaranduba não
votam projetos hoje

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

fim do período de recesso

parlamentar, três Câmaras de
Vereadores do Vale do Itapocu
realizam hoje a primeira sessão

.,

ordinária do mês, porém sem

previsão de votação de projetos
em tramitação nos Legislativos.
Ern Schroeder, o primeiro

,

encontro acontece so na

semana seguinte, no dia 7, já
que as sessões são realizadas
sempre nas segundas-feiras. Os
vereadores de Jaraguá do Sul
também só voltam a se reunir

•

na segunda-feira, às 19 horas.
(leia matéria na página 3)
Nestes dois municípios, o

recesso anual é de 45 dias,
.

,

enquanto nos outros tres

Legislativos os vereadores têm
férias de 90 dias ao ano.

Na volta das férias dos

"
vereadores de Corupá, cinco
projetos serão lidos na reunião
de hoje, às 19 horas, mas não

há previsão de votação de
nenhuma proposta, apesar de
três proj e tos, protocolados
antes do início do recesso,

estarem tramitando na Casa.

•

•

•

,

. "

f-

d
Vereadores de Guaramirim voltam a se reunir hoje, às 18 horas

Dois levam a assinatura do

prefeito Contado Urbano
Müller (PP). Um deles
acrescenta incisos a artigo da Lei
Municipal, incluindo norinas

para o cumprimento do horário
de trabalho dos servidores
públicos. Outro projeto institui
o Programa Municipal de
Incentivo às Empresas
"Plantar", para incentivar

empresas e prestadores de

serviços através de incentivos

financeiros ou físicos. Também

está para ser apreciado pelos
vereadores projeto de resolução,
assinado pela Mesa Diretora,
para autorizar a Câmara a filiar
se e contribuir mensalmente
COIn R$ 470,00 a favor da Avevi

(Associação dos Vereadores do
Vale do Itapocu).

Em' Massaranduba, os

vereadores também se reúnem

hoje, às 19 horas, mas nenhum
dos dois projetos em tramitação
na Casa serão colocados na

pauta de votação. Tramitando

AO
_.

na. Comissão de Finanças e

Orçamento, um deles, de origem�
do Executivo, trata das conta

2da prefeitura referentes ao

exercício de Z003. Ou trdQ
autoriza a Câmara a filiar-se ;tiJ
contribuir com a Avevi. O

parecer já foi exarado pelas
comissões, mas o projeto não'
será colocado em votação por r

falta de consenso entre os'.

vereadores sobre a adesão da·

Legislativo à associação. , [
Também não há previsão de)

votação de projetos na sessão del
110je .do Legislativo der
Guaramirim, onde seis projetos!
tramitam nas comissões. OSJ
vereadores se reúnem às 1�
horas, quando três projetosn
enviados pelo prefeito Mário,

Sérgio Peixer (PFL) na semana'

passada, serão lidos e encami-j
nhados para análise das comis
sões, Dois deles abrem créditei
suplementar, um no valor de R$1
4Z mil para compra de um,

veículo para a Secretaria de,
Agricultura, e outro de R$ 167{
mil, suplementado de dotaçõesi
para compra de remédios. Outrs»
projeto autoriza repasse de,
auxílio. financeiro à Assocíaçãôi
de Bananicultores de Guara-.
mirim, no valor de R$ 3 milr'
para custeio do pagamento dID)
engenheiro agrônomo, no.

período de julho a dezembro
deste ano. ;

,

�! . , "

Cabeça de chapa, Fritsch participou do evento ontem à tarde
•

além do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), COll1 apoio
declarado aos candidatos da

coligação, e secretários muni-
• •

cipais.
Rose disse que a campanha

está começando a se desen-

volver de forma mais C011Sis

tente na região e que percebe
no eleitorado Ulna preocupação
de que os candidatos estejam
realmente comprometidos com
a população no exercício do
mandate. "Percebemos que o

Rosemeira Vasellança candidatura a vice com café para mulheres ui

,

povo espera é que Santa
Catarina reencontre o caminht£
do desenvolvimento, corel

. políticas públicas voltadas aà

desenvolvimento econômico 'ê.

sustentável", afirmou /::j.
candidata, citando ainda 'a.
valorização do turismo, ô

. fortalecimento da família COIÜ

a preparação do jovem para -ó

mercado de trabalho e .�
educação como outros temfs
comentados pelos eleitores. t,

De Jaraguá do Sul, Rose <;
Fritsch seguiram para [oinvillej

•

onde se reuniram com

deputado estadual Francisco d�
Assis Nunes (J;'T), candidato à
Câmara Federal, e depois com O

•

deputado federal Carlito Merss

(PT), que tenta à reeleição. as
dois deram largada às sua

campanhas ontem.

}ARAGUÁ DO SUL - Na

condição de ser urna das duas
mulheres a disputar as eleições
deste ano na chapa majoritária
ern Santa Catarina, a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PL)
lançou ontem sua candidatura
a vice-governadora com um

café para o eleitorado feminino.
Ainda assim, o evento, 110 salão
da comunidade Nossa Rainha

.
,

da Paz, .contou COIn a presença
de dezenas de homens, entre
eles os candidatos da coligação
A Força do Povo.

Participaram os candidatos
a governador, José Fritsch (PT)
e ao Senado, a deputada federal
Luci Choinacki (PT), assim

corno os candidatos a deputado
estadual, Dionei da Silva (PT),
e a federal, Sebastião Camargo
(PT) e Ronaldo Raulino (PL),

{ I'
•

. r \
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TRANSPORTE: DECISÃO SOBRE ÔNIBUS PARA RUA AMAZONAS SAI EM 15 DIAS
,

•

•

•

•

\0 DAIANE ZANGHELINI
,

5•

� �'l Linha que poderia
•

2 ' ser utilizada por 150) ( )

� pessoas por dia, está
\j' .nansportando cinco •

•

I
-
,

•

;�J ]ARAGUÁ DO SUL - Os
usuários da Linha Saúde correm o

risco de depender novamente de
ônibus circular para se deslocar até
a Policlínica de Especialidades Dr.
João Biron, mais conhecida como
Gentro Vida, na Rua Amazonas.

Implantada há pouco mais de um
mês, a linha que poderia
transportar 150 passageiros por
dia - em 20 horários diferentes,
sendo 10 horários com saída do
terminal -urbano de ônibus e

outros 1,0 de retorno - está

t1ransportaiido apenas cinco

passageiros por dia.
I De acordo com o gerente de

nnáfego da Viação Canarinho,
Rubens Missfeldt, a maioria dos
usuários da Linha Saúde são idosos
acima de 60 anos, que não pagam
passagem; Muitos pacientes que
têm menos de 60 anos, e que,

portanto, compram o passe para o

transporte coletivo, preferem ir ao

Centro Vida com ônibus
circulares para chegarmais rápido
àclínica, já que o valor da passagem
da Linha Saúde é o mesmo das
demais: R$ 1,95.
I! O gerente de tráfego cita como
exemplo os usuários das linhas

,

rt
"

"

I;'•

r
,

)
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)

)

I
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Prefeitura analisa viabilidade de mantera linha circulando, mesmo com pouca procura de passageiros

"Barra do Rio Cerro" e "Ilha da

Figueira", que desembarcam no

ponto de ônibus há alguns metros'
da policlínica para não darem uma

volta maior pelo Centro corn o

ônibus da Linha Saúde. O
itinerário em direção à Policlínica

engloba as ruas Getúlio Vargas,
,

Procópio Gomes de Oliveira,
Reinaldo Rau, Barão do Rio

Branco, Marechal Deodoro da
Fonseca e LeonoraSatler Pradi.No
retomo, os passageiros são levados
ao Centro pelas ruas João
Planincheck, Marechal Deodoro
da Fonseca, Expedicionário João
Zapella, Francisco Fischer,
Henrique Piazera, Estheria Lenzi

,

e Epitácio Pessoa. "Economica-

mente não está sendo viável
manter essa linha, mas cabe à

prefeitura decidir se continua ou

não mantendo", salienta Rubens.
Ele explica que a empresa
encaminhou à prefeitura um

relatório sobre o primeiro Inês de
funcionamento da Linha Saúde, e
que esse procedimento é realizado
toda vez que uma 110va linha é

implantada. Segundo o

engenheiro Afonso Piazera, a

secretaria de Planej amento e

Urbanismo vai analisar se
,

mantêm ou não a Linha Saúde e

deverá ter ulna posição oficial nos
próximos 15 dias. Na visão do
motorista Altaides Romualdo, 49
anos, a pouca demanda de

passageiros pode estar relacionada
à falta de divulgação sobre a linha
e o fato de ela não passar pelo
interior da Vila RaLI, que
concentra grande número de
idosos. "São eles (os idosos) que
dependem mais dos
medicamentos disponibilizados

,

pela farmácia básica", opina. A
aposentada Nova Irma Cereseto,
64, soube do itinerário especial
para o Centrovida somente na

quinta-feira passada, apesar de ir à
policlínicade 15 em 15 dias para
buscar remédios para ela e a filha.
"Será uma pena se tirarem essa

linha. Muitas pessoas que

,precisam vir até aqui ainda nem

sabem que ela existe", lamenta.

Cristão de todos os credos rezam em uma só igreja
f; ]ARAGUÁ DO SUL- Na ruaMax

Wilhelm, bairro Baependi,
,

1it;lnciona uma igreja diferente. As
pessoas que a freqüentam, não se

pergunta a qual religião pertencem.
.A Casa de Oração Para Todos os

Fovos é aberta, recebe pessoas de
todos os credos com pregação
unificada. Ou seja, a "palavra",
termo.usado por todas as igrejas,
inclusive a Católica Apostólica
Romana, para evidenciar os

,

desígnios de Deus, é uma só.Como

.

não há pregação objetivando entre cinco e dez e anos. Dezenove
delas literalmente acamparam no

interior do prédio, onde

pernoitaram. Entre refeições,
descanso e brincadeiras, como
gincanas e atividades manuais, a

educação religiosa ministrada por

jovens adolescentes integrou-se às
I

atividades oferecidas através de

parábolas e registros bíblicos. O

evénto, aliás, mareou a edição da
,

Escola Bíblica de Férias voltada às

crianças.Mas as atividades daCasa

de Oração não se ·restringem a

orações e pregações bíblicas.A era

física também comporta
atividades de lazer, informa
Antônio Carlos. Nos fundos do

•

prédio há um campo de futebol de
areia e quadra para a prática de
vôlei e basquete "A. idéia é essa.

Reunir pessoas não ,só em tomo

da fé em Deus, mas também em
,

congraçamento que permita a elas
confraternizar através do esporte",
observou Antônio Carlos. (eM)

'-------.---.---------------------1

,.PAVILHÃO DAS ETNIAS
Dlversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica .:
, .

•

CORREIO

•

Otimismo na indústria
As perspectivas cos empresários da indústria para os

próximos três meses são as "melhores desde' a virada
do ano", quando a atividade do setor deu início à atual
fase de recuperação. A avaliação consta da última
sondagem da indústria de transformação, divulgada pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) ontem.A pesquisa aponta
ainda que o uso da capacidade instalada subiu para 84,9%
em julho-. o maior nível para esta época do ano desde
1980. Com ajuste sazonal, o nível de utilização subiu

para 84,5%, .contra 83,7% na pesquisa de abril. As

projeções para a retomada das contratações e para a

situação dos negócios nos Pcóximos seis meses mostram

que as empresas estão otimistas em relação ao

desempenho no segundo semestre", comentou a FGV
em nota.

Demanda
Para o trimestre de julho a

setembro, 46% das empresas .

prevêem aumento da demanda

por seus produtos e 14% esperam
diminuição, quadro similar ao do
mesmo periodo em 2005.
As projeções para a produção são
mais otimistas. Para o mesmo

período, 49% das empresas
pretendem aumentar a produção e

110/0, reduzi-Ia. A diferença entre
as duas visões: de 38 pontos
percentuais, está acima da média

•

histórica de 35 pontos, segundo a

FGV.

Preços
o otimismo fez com que
se elevasse o percentual
de empresários com

.

intenção de aumentar

preços. A pesquisa
mostrou que 34% das
empresas têm intenção de
subir preços no trimestre
de julho a setembro,
contra 28% em abril. No
mesmo período, diminuiu
de 17% para 10% a

.

parcela de empresas que
, pretendem baixar os

preços.

" ",._ .

converter cnstaos para seguirem
deterrninado credo, como ocorre

em todas as outras igrejas, a

aceitação das pessoas, que podem,
se reunir para falarem lIma só

linguagem, pode ser vista às

quartas-feiras e domingos à noite.

O pátio de estacionamento e o

pequeno salão de orações ficam
lotados. No final de semana, entre
sexta-feira e sábado, o trabalho foi
dirigido às crianças com idades

"

II INDICADOtlES ECO�JOrvlICOS

•

EURODOLAR (EUA) , COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,174 2,176 11 COMPRA VENDA
-

----

2,775 2,778PA�ALELO 2,280 2,400 11
PESO (Argentina)----,._-

TURISMO 2.128 2,265 11
I 0,707 0,707

I
I

I
I
,
I '

I

,
,

OSCILAÇAO 0,676PONTOS

,

I
I
,

I
i

•

." BOVESPA 37,077 -0,81%
--------- -- --- _---_--_.._._-

te DOW JONES (N. Yo.r_Lk)_ __1j�185____ ._,.1130°(9_. _

11 MERVAL (B. Aires) 1.701 0710/0
___ J_._._.__._

lit NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%'
R$894,85

II LOTERIAS

concurso: 04057
1 ° Prêmio: 16.130

- -

2° Prêmio: 35.336
3° Prêmio: 49.360

concurso: 641
09 - 13 - 16 - 21 - 31 - 36 - 38

39 - 42 - 43 - 51 - 58 - 67 - 73

88 - 89 - 93 - 95 - 96,- 99 -- ---

4° Prêmio: 25.030
-- --

5° Prêmio: 46.628

��-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
)

•

CONTABILIDADE

,

t
,

�

Global Organizações Contábeis Ltda

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7
. Centro - Jaraquá do Sul.

Tel. 3275-3036/3275-3725 - globcont@terra.com.br
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ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e
brincadeiras tradicionais e contemporâneas a partir

.

do resgate da memória lúdica da região do Vale do

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família.

«

JARAOuA DO SUL -se· PAllQú£MUlIIlCIPAL DE EVENtO�

SURPRESA: "ACHEI QUE OS DOIS JINHAM LEVADO CHOQUE", DIZ MÃE

•

KELLY ERDMANN

,

I·
.... Jovem morre em casa

nos braços da mãe,
depois de levar dois
tiros de suposto amigo
]ARAGUÁ DO SUL - "Ele

I sempre foi um bom moço e

ultimamente andava muito

;

,

contente", E assim que Olira
. Kureck lembra do filho Cleonei,
19 anos, assassinado na noite de

I sexta-feira passada, 28. O jovem
levou dois tiros dentro da

própria casa emorreu nos braços
da mãe enquanto o autor dos

disparos, Cleiton Alves
Pinheiro, o "Tom", tentava fugir.

Para as famílias dos dois, o .

crime não tem explicação.
Segundo João Ezídio Kureck, pai
de Cleonei, ambos eram amigos
e já tinham dividido a mesma

, residência durante alguns meses.
Atualmente eles moravam em

locais diferentes, mas,

continuavam . mantendo
contato.

O dia do homicídio é um

exemplo disso. "Na hora da
chuva o Cleiton saiu de casa e

disse que ia voltar logo. Depois

•

•

do parque aindademandará algum
,

tempo. Além de minucioso
levantamento para delimitar a

área física a ser abrangida e, nela,
questões populacionais, sócio
econômicas e outras, ainda

dependerá da aprovação de lei

específica pela Câmara de
Vereadores. Observa que a

ausência de infra-estrutura na

região, 011de moram mais de 300

famílias, já dá sinais de poluição
no meio ambiente. Pela região
passa o riacho Cachoeira, alvo de
trabalho voluntário de

conservação e limpeza desde 1'990,
bem antes de a comunidade ter se

organizado em trono de uma
I

associação com esta finalidade.

"Com o parque pretendemos não
apenas preservar a natureza, mas,

também, a etnia de origem
africana que povoou a região num
primeiro momento. A Adamboa

surgiu em janeiro de 2001, depois
que uma queimada destruiu área

de 300 metros quadrados no ano

anterior.Uma das atitudes
tomadas foi o plantio de árvores

destruídas pelo fogo. O estudante
de biologia Aldair Mittelstaedt, é
o atual presidente da associação.
"O Boa Vista é rico em cultura e.

esta característicamarcante ainda
não é incentivada", disse,
acrescentando que é por isso que a

entidade denuncia atos que

impliquem agressões ao meio

.....-....--_�jit: ,

CESAR JUNKES

caminho, porém,viu "Tom" em

fuga e o filho ensangüentado.
O segundo-sargento da

PolíciaMilitar, Leôncio Perfeito,
também escutou o barulho e, por
isso, saiu de casa para ver de perto
o motivo dos tiros. "Vi um rapaz
correndo e fui atrás". Era o

paulistano Cleiton Alves

Pinheiro, de 22 anos, que acabou
preso em flagrante e

encaminhado ao Presídio de

Jaraguá do Sul. Para o pai, o crime
não teve . motivações
relacionadas com dívidas ou

drogas. Mas, familiares de
Cleonei alegam que a única

explicação possível, é o faro do

jovem ter decidido não morar .

• •

mais com o assassino.

Kureck trabalhava na

empresa Duas Rodas Industrial
•

e morreu nos braços da mãe

minutos depois, sem nem

mesmo ter tido tempo' para
receber socorro médico. O

primeiro disparo atingiu o

abdômen, . ocasionando

hemorragia interna, e o segundo
perfurou uma das mãos. A
família o enterrou no sábado,
dia 29, e a polícia ainda investiga
ocaso.

'.

Associação quer transformar o Boa Vista em parque ecológico
]ARAGUÁ 00 SUL- A área do

Morro Boa Vista, ainda não

dimensionada em sua extensão,
pode se transformar em parque

ecológico. A idéia foi novamente
discutida durante assembléia
realizada no sábado à noite no

salão da igreja São Benedito, pela
diretoria da Associação de Defesa
Ambiental do Boa Vista (por
decisão da assembléia, a palavra
"morro" foi suprimida do nome

· anterior). José Carlos Pires, ex
presidente daAdamboa, disse que

· a proposta deve ser incluída nas

mudanças em andamento do
Plano Diretor do município, que

·

está sendo adaptado ao Estatuto
das Cidades. Entretanto, a criação

•

.

veio a notícia de que' estava não houve qualquer tipo de

preso", comenta o pai João discussão e eles conversaram

Pinheiro da Silva. Os disparos normalmente. Conforme
fatais foram dados na varanda da explica Olira Kureck, ela ouviu

I
casa de Cleonei, na Rua gritos e, em seguida, um estouro.
Francisco Frederico Moller, Foi então que procurou desligar
Bairro TifaMartins, por volta das o disjuntor da energia elétrica.
22 horas. '

<'
"Achei que os dois tinham

De acordo com testemunhas, levado choque", declara. No

.

Charme e beleza que valorizam ambientes.

ambiente, ao mesmo tempo
procurando conscientizar sobre o
uso disciplinado do solo urbano e

rural. E, ainda, incentivando
estudos técnicos e científicos de.
conservação e recuperação de
recursos ambientais. Como um

exemplo do que ainda ocorre e

contribui para agressões ao meio

ambiente, lembra que na região
há serviço de coleta de lixo,
porém, "algumas pessoas ainda

jogamem qualquer lugar, no riacho
também. Da mesma forma, é

preciso conscientizar sobre a

necessidade de separação do lixo",
disse o estudante. Na internet, o
endereço da associação é

adamboa@gemail.com.

•

Alunos do curso de soldados
da PM enfrentam treinamento

•
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Alunos-soldadospartiram para treinamento ontem e retornam hoje ':

]ARAGUÁ DO SUL - Os 48 assuntos vistos ao longo dás
alunos-soldados da Polícia aulas teóricas.
Militar jaraguaense partiram Durante o resto do dia e �
na manhã de ontem, 31, para noite, todos tiveram de

,

um teste físico e emocional. E enfrentar o frio e exercícios de
•

que objetivando a adaptação a incursões dentro de lagos :Ye
ambientes rústicos, futu- mata. Para ajudar a agüentar
ramente encontrados durante tudo isso, apenas umamochila
ocorrências de busca a crimi- com comida restrita e um cantil f'

i
I
,

I
, I

I

nosos, os responsáveis pelo
curso de formação decidiram
levar os jovens para ver e sentir
a realidade que os espera.

Eles saíram em caminhada
namanhãdeontem, 31. Do 14°
Batalhão até o destino final, no
Bairro Santo Luzia, foram
percorridos cerca de 30 km.

Logo depois da chegada, os

alunos-soldados organizaram o

acampamento e participaram
de outras atividades. Segundo
o Tenente Kuze, instrutor da
matéria de Patrulha Rural, esta
é uma maneira de testar a

resistência e recapitular os

--_

de água. O controle ernocionál,
conforme. explica o Tenente

Kuze, é impre-scindível para
•

ultrapassar as barreiras

impostas, princi-palmente
pela natureza. E, saber cumpfir
uma missão no meio do. mato
se torna cada vez mais

necessário aos alunos, prestes
a receber o diploma de soldado.
O retorno está marcado para

•

hoje à tarde, por volta das �5
horas. Assim como ontem, eles

· ,

devem voltar também
caminhando e com asmochilas

, ,

nas costas durante todo-o

trajeto. (Kelly Erdmann) J
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Faleceu às 15:40h do dia 30/07, a senhora EIsa Kirsch Knuth, coIJ1
idade de 93 anos.ü velório foi realizado na Igreja Evangélica tuterana.

-

do Centro e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 22:15h do dia 28/07, ojovem Cleonei Kureck, com leads
de 20 anos.O velório foi realizado na Capela Santa Ana e o sepultamento
no cemitério Municipal da Vila Lenzi. -

.

-'

Faleceu às 11 :OOh do dia 28/07, a senhora Lulda Vicente da Silva,
com idade de 88 anos.O velório foi realizado em sua residência e '0
sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
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transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS
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POSITIVO - matutino/noturno
ACE - matutino/noturno

,

SOCIESC / TUPJ - noturno,
ENERGIA/EXATHUM
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JARAGUÁ DO SUL· se- PARQUEMUNICIPAL DE EVENTOS
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: SOFRIMENTO: BARULHO E .MAU CHEIRO IMPEDEM APRENDIZADO
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! � Pais e professores de
•

1 estudantes da Escola
Roberto José Junckes
cobram explicações

J • .

�, GUARAMIRIM - A segundai·'·
, feira seria de volta às aulas na

! Escola Municipal de Ensitl0
Fundamental Roberto José
Junckes, localizada na RuaAnélio

i Nicochelli, Bairro Figueirinha em
: Guaramirim. Mas, a indignação

de pais, professores e alunos
, transformou o primeiro dia pós
i recesso escolar em data propícial

:
..Jilara manifestações.

I
'I Segundo a educadora Neuci

I Éfeldmann Delai, o pedido é que
! -:;s'e construa um prédio novo em

i .qualquer local distante da

i .Pedreíra Rio Branco, instalada em
; .frente à escola, e de uma usina de, .

! .asfalto, em funcionamento há

� rpoucosmetros da única sala usada
I ,lAelos 43 estudantes. De acordo

=çom alguns pais, não existem
I {�ondições infraestruturais de os
I

: ?ttlhos terem um aprendizadoI
, �;(jficaz por causa do barulho, da
I -poeira e do cheiro desprendido
I (por ambas as empresas.

I;> Porém, o problema não é
i 2�omente este. Conforme explicaI
I .Adrianà Nicochellí, presidente
'; [.da APP (Associação de Pais e

i :'Professores), a Secretaria de
I .Educaçâo guaramirense dá
•

!
. indícios de transferir as crianças• •

: ,',para a Escola Germano Lafin, na
! . Ilha da Figueira. Fato ainda não

i confirmado e que causa revolta
L__ no grupo. "Se um ônibus chegar

aqui, nós vamos embarcar nele e

ir lá falar com o Dêgo (prefeito
;- +Mário Sérgio Peixer) e mostrar
,

. I rEom quem está tratando",

I Sénfatiza. Eles não querem ser

r obrigados a encaminhar as
')

I vcrianças diariamente a outro
, [.,
!

'

colégio, principalmente porque
I
: alegam ter receio de acidentes ao

-longo do trajeto.
. Outra reclamação é a suposta

;. - falta de interesse por parte da
t-� ... ". \
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Alunos tiveram que retornar para casa ontem, barulho no local e falta de espaço geram críticas
•

administração municipal acerca
dos pedidos da comunidade. A

construção de um novo prédio
seria solicitada há pelo menos

cinco anos, desde o início do

primeiromandato de Peixer, e até
agora nada ficou resolvido. Para
o presidente da Câmara de

Vereadores, Marcos Mannes, "a

prefeitura deveria abrir o jogo, ser
autêntica llas palavras e dar uma

satisfação digna à comunídade
sobre as pretensões".

Para fortalecer as

reivindicações, representantes da
Associação de Moradores da

Figueirínha e Loteamento Píazera
relatam que a localidade conta

com 53 alunos, com idade até 14
anos, matriculados em outras

escolas, geralmente de Jaraguá do
Sul. Além disso, 31 crianças têm
menos de quatro anos, o que as

toma, em breve, estudantes do
ensino fundamental. Como a

Roberto José Junckes não tern

capacidade para abrigar número
superior aos 43 matriculados
atualmente, a maioria deles
deverá procurar outros

educandários.

demora na decisão de onde os

alunos irão estudar a partir do
semestre iniciado ontem.

A construção de um novo

prédio é outra reivindicação não
vista com bons 01110s pela
administração municipal. Como
a escola é multiseriada, ou seja,
todos os alunos estudam na

mesma sala, independente da
classe que cursam, por causa do
baixo número de matrículas, não
seria adequado sustentar a obra,
vista por ângulos financeiros. "O
ideal são turmas cheias, de 30 e

poucas crianças em cada série",
finaliza.

Enquanto a definição da
Secretaria de Educação não sai,
os estudantes devem ficar em
casa por falta de sala. Como parte
deles assistia às aulas no salão da
Igreja Sagrada Família, que passa
por reformas,' não há COlUO

reunir todos em um único
ambiente.

•

RESPOSTA
A secretária de Educação de

Guaramirim, Maria Inês Correa

Fernandes, explica que os

próprios pais e professores foram
os responsáveis pelo impasse,
quando denunciaram as

condições da escola ao conselho
tutelar e à vigilância sanitária.

Mesmo não sendo interditada, a
Roberto José Junckes precisa de

•

melhorias, ou ter os alunos
deslocados para outro local.

O incômodo do barulho
constante provocou a

solicitação de um laudo de sons

e ruídos, ainda não divulgado,
mas prometido para esta

semana. Este é um dos motivos,
segundo Maria Inês, para a

NÃO SE ANULE. VOTE PARA FAZER A DIFERENÇA.
----
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PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontre produtos e serviços para cada tipo de negócio.

,

,

•

}ARAGUÁ DO SUL - Alunos
e professores da Escola Estadual
Lilia Ayroso Oechsler estão

insatisfeitos corn o cronograma
de aulasmontado pela direção da
instituição e a SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional)
de Jaraguá do Sul. Amaioria dos
alunos do Ensino Fundamental
e Ensino Médio retornará do
recesso somente no dia 14,
quando as obras de reforma e

ampliação do novo prédio já
estarão mais adiantadas.

A reposição de aulas para os

alunos da quarta-série do Ensino
Fundamental ao terceiro ano do
Ensino Médio acontecerá na

segunda semana de dezembro, e
em CU1CO sábados até novembro .

Ontem, cerca de 100 estudantes
de primeira à terceira série do
Ensino Fundamental voltaram às
aulas no piso superior do salão da
Igreja Nossa Senhora Aparecida
(Ilha da Figueira), onde os 968
alunos da Lilia Ayroso estudam
desde agosto do ano passado.

"Muitos alunos têm outros

compromissos aos sábados, não
achamos correto que eles saiam
prejudicados pelo atraso das

obras", lamentou a presidente da
APP (Associação de Pais e

Professores) da Escola Lilia

Ayroso Oechsler, Anelore
Bublitz Nicocelli. A presidente
também comenta que em

nenhum momento a direção da
escola se mostrou disposta a

receber os membros da APP em

reunião junto àSDR para discutir
o calendário de aulas ou esclarecer
sobre o atual estágio da

construção. Corno não há uma

•

Alunos impedidos de estudar
na rede' estadual em Jaraguá

���___;,-p
Atraso na obra vai obrigar estudantes a perderam parte das férias

>

\

•

data definida para a entrega da

construção, alguns pais também
estão preocupados com a

segurança dos alunos, já que as

aulas prosseguem ern meio às
I

obras. "Se acontecer algum
acidente, quem irá se

responsabilizar? A escola ou a

SDR?", questionou a vice-
.

tesoureira da APp, Marli dos
Santos Ponstein.

•
Em relação à' entrega da

construção, anteriormente

prevista para o próximo sábado,
5, o secretário de Estado de

•

Desenvolvimento Regional,
Ivo Schmitt Filho, disse que o

"ritmo lento" das 'obras foi
motivado por problemas de

repasse de verba à empreiteira
responsável . (Endeal
Empreendimentos) pelo
Governo do Estado, e por

indefinições no próprio projeto.
"O Governo do Estado e a

empreiteira perceberam que
seriam necessárias adequações,
já que o projeto é anterior a 2002
e não previa estrutura

.

totalmente adaptada aos

deficientes físicos, o que hoje é

obrigatório", explicou. A aluna
da quarta-série [enifer
Gonçalves da Luz, 13 anos, está
entre os estudantes que terão

que re-programar os fins de
semana e parte das férias para
estudai: "Estou desanimada não
só por isso, luas também pela
dernora na construção. Minha
mãe já está querendo me

matricular ern outra escola, e

algumas colegas minhas estão

querendo fazer o mesmo",
comentou. (Daiane Zanghelini)

•

É você quem faz a DIFERENÇA.

APOIO
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ARQUITETURA & DESIGN

A Sauco Arquitetura & Design, com sede em Jaraguá do Sul, foi fundada em 1995 com

Conart Arquitetura & Design pelo Arquiteto e Urbanista Reinhard Matthias Conrads. Nu

sistema de projeto integrado e totalmente informatizado, abrange planejamentos de grand
porte, passando do plano urbanístico ao projeto arquitetônico e chegando ao n(vel de

ambientaçao de Interiores.
•

A empresa mantém estreitas IlgaçOas com escritórios técnicos especializados em tlonstruçêo,
•

topografia) cálculo estrutuml, Inst9,'a�o elétrica e hldréullca! telecomunlcaç�o, cllmatllação,
oomunlcação visual e paisagIsmo {116m de coordenar todas a� etapas evolutlv9S do� plano� e

projetos,
,

A Bauco além de desenvolver projetos com fortes valores estéticos e funcionais, utiliza em sua

arquitetura materials arrojados que valorizam as formas e se destacam no contexto da
,

arquitetura Jaraguaense. ,
..

Atualmente a empresa atua fortemente no segmento de gerenciamento de obras, executando

obras de alto padrão e nivel de detalhamentos. Entre os trabalhos de destaque estão obras do

segmento hospitalar, hotelaria, indu.strial, edifícios residenciais e comerciais além de

residências.

•

A empresa conta com uma equipe altamente qualificada estando apta a atender contratos de

trabalho degrande amplitude, complexidade e duração.

"Nossa arquitetura traduz-se em formas simples e puras, dando importância ao uso dos espaços e aos
materiais utilizados. Uma arquitetura de vanguarda integrada a contemporaneidade do estilo em

evidência. Seguindo as tendências, o nosso trabalho tanto para a arquitetura, design e decoração é
. . ..

volfado para a utilização de maleria;s altemativos e ecologicamente corretos, tinhas retas e a constante

busca de ummáximo efeito e ummfnimo de elementos." ReinhardConrads
•

. ,
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NOVELAS
· BLOBO ,. i 811'

;inhá Moça
nhá Moça e Rodolfo voltam para Araruna e

i escondem num casebre abandonado.
Iliana diz a Mário que começou a gostar
lie e deixa que ele a beije. Rodolfo sugere a

Inhá Moça que eles tentem fazer com que o

arão aceite seu casamento, mas ela afirma
ue isso é lmpossível. Justo vai visitar o

apitão na cadeia. Justo diz ao Capitão que o

udará a sair da cadeia se ele prometer que
ão fará nada contra Rodolfo. Sinhá Moça
kplica para Fontes e Inez que a vingança do
arao seria terrivel se eles tentassem voltar
ara Araruna. Fontes conta para Rodolfo que
I Barão espantou todos os seus clientes e

uer vê-lo fora da cidade.

•

0" GLOBO,. i 911
nCobras e Lagartos
e-eona fica chateada ao ouvir Duda ?omentar
:om Leticia que val ficar com ela so para ver
;e encontra alguma prova em sua casa.

iv1artim e Clina se divertem juntos. Estevão
l Leona armam um plano para enganar Duda
l Leticia, Celina diz às filhas que conheceu
.m homem maravilhoso. Sushi diz a Bel que
Estevão banca o bonzinho na frente dela,
mas depois o maltrata. Eva dança um

mambo e diz se chamar Esmeralda,
'deixando todos pasmos. Duda vê uma

rnensaqern de Estevão marcando encontro
icorn Leona no estoque da loja. Foguinho diz
a Omar que vai voltar a viver como pobre.

I Duda conta para Bel que Leona e Estevão
têm um caso.

·

� GLOBO w 21 H

· áginas da Vida
Helena expulsa Greg. Miroel e Anna falam
sobre o amor que sentem um pelo outro.
Sandra reage quando Jorge diz que a relação
deles é de irmãos. Nanda convida Marta

para ir ao médico com ela, mas ela se

recusa. Alex reprova o rancor de Marta.
Helena acorda com Greg a seu lado.
Carmem liga incessantemente para o flat de
Greg. Tide sugere que Sandra trabalhe na

casa de cultura, quando ela ficar pronta.
Helena descobre que Luciana dormiu em

sua casa. Greg mente para Carmem que
passou a noite no hospital. Nanda reclama
com o médico de dor de cabeça. Martamexe
na caixa de recordações de Amsterdã de
Nanda e encontra a carta de despedida de
l.éo.

> SL)"[' ..

W

8h 30,.t> I"

Rebelde
Miguel apresenta Mia para Sabrina.
Enciumada, Mia exige que Miguel explique
por que Sabrina estava pendurada em seu

pescoço. Raquel comenta com Téo que
Josy estava cum o namorado no

,

apartamento de Diego. Diego pergunta
quem disse uma coisa dessas. Raquel diz

. Roberta comentou que iam estar lá e foi vê
las. Martin Otávio diz a Omar que lutará por
sua filha, mesmo que·tenha que revelar sua
verdadeira identidade para Alma. No

apartamento de Diego, ele e Roberta estão

brigando quando chegam Yolanda e Mônica,
Ela lhe dá uma bofetada ao descobrir que é

. filho de um politico e não um açougueiro
como havida dito.

> RECORD -19rl15

Bicho do Mato
Brandão diz para Ramalho que fez tudo
como ele mandou. Deu o dinheiro e

perguntou pela mãe de PiauL Brandão disse
que ele pode ter escondido as provas na

casa da mae, Ramalho diz que está
preocupada com Juba no Rio de Janeiro.
Juba dá um passeio com Emilio e Léo pela
Rio de Janeiro. Alzira diz para Alfredo que
não quer Juba hospedado na casa dela.
Juba, Emilio e Léo tomam água de coco.

Juba diz que precisa ir atrás de Piauí. Emilio
diz que vai acompanhar Juba na busca por
Piauí. Juba agradece Emilio. Léo percebe a

farsa de Emilio. Cecilia, Jaca e Graça fazem
triagem dos pacientes. Cecilia diz que queria

I muito ver Juba. Túlio diz que admira muito
I Ramalho. Bárbara assiste o programa de Lili.
Bárbara se incomoda com a cantoria de
Ruyzinho. Lili diz que Juba está no Rio.

> RE(_�()li[) _ 201,

Cidadão Brasileiro
,

Luiza atende Camilo. Ela fala que vai ficar,
mais um tempo em São Paulo porque
precisa resolver assuntos muito

.

importantes, assuntos pessoais. Antonio se

aproxima de Luiza e começa a beijá-Ia. Luiza
desliga o telefone. Os dois vão para o quarto .

.
estão com muito desejo um do outro. Eles
fazem amor. Carolina espera por Antonio.
Antonio fala para Luiza que só existe ela de
mulher na vida dele. Luiza fala que precisa se

explicar para o Carnllo. Antonio se despede
de-Ia e fala para ela procurá-lo no escritório
de Cássio. Marcelo fica muito feliz pela irmã.
Luiza fala que não quer que Marcelo beba
mais pois ele está exagerando. Antonio,
muito feliz, convida Fausta para jantar e pede
um quarto no hotel dela.

,

��NAS TELONAS
Depois de oito anos longe
das telas, Tônia Carrero está
de volta à sétima arte, Ela
fará parte do elenco do

.

novo filme de Laís

Bodansky, a mesma diretora
de O Bicho de Sete

Cabeças, O longa, que ainda
nãó tem título definitivo, se
passa em um baile da
Terceira Idade, A previsão é
de que ele comece a ser

rodado em setembro. Na

trama, Tônia va,i interpretar
uma senhora idosa, :

apaixonada pela dança, .

,

��CIUMES?
Gisele Bündchen teria declarado

que não dividiria a campanha da
Victoria"s Secret, da qual já é

garota propaganda, corn a
,

atual namorada de Leonardo
Di Caprio, Bar Refaeli. A
modelo era cotada para
nova campanha da marca,
mas diante da reclamação
de Gisele, que teria dito "se ela
entrar eu saio", o lugar ficou
para Ashlee Simpson, Um porta
voz da marca declarou que
pensaram em Bar para fazer

parte do time, mas depois
decidiram que ela não era a

pessoa certa.

\
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O presidente da Fundação Municipal de Esportes, Jean temprecht, e o empresário e piloto da Copa Clio, Raulino
Kreis, batem um papo animado '

'

•

�

��PUXAO DE ORELHA
Após um desentendimento
com um executivo do estúdio
de seu novo filme, Georgia
Rule, Lindsay Lehan está de
volta ao trabalho, A estrela de
19 anos não compareceu às
gravações na última quarta
feira (26), pois passou mal e
teve de ser hospltallzada. As
informações são da People
online, Por conta do incidente,
ela foi chamada de
irresponsável e acusada de
não ter profissionalismo pelo
coordenador da produtora do
longa. Mas agora, tudo já foi
resolvido,

��NA FRENTE
O longa-metragem
policial Miami Vice,
baseado na série de TV
dos anos 80, liderou
neste final de semana a

bilheteria norte
americana, desbancando -

Piratas do Caribe 2: O
Baú da Morte depois de
três semanas em

primeiro lugar. As
informações são do
..

Ultimo Segundo. Miami
Vice arrecadou 25.2
milhões de dólares nos

Estados Unidos e

Canadá.

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

-

,

,�.,

Feira Brasil de Artesanato
Começa hoje a Feira Brasil de Artesanato, no Parque
Municipal de Eventos, com abertura oficial às 16h. A entrada
é gratuita, A feira promove a integração dos artesãos, a

comercialização dos produtos e o incentivo à cultura popular,

Reformando
A pista de skate de Guaramirim, o "Skate Park" localizada ao

lado da Escola Urbano Teixeira da Fonseca, no Bairro '

Amizade, está sendo reformada pela Prefeitura Municipal, A
pista está recebendo novo piso, banheiros e também pintura.
A reinauguração do local será no dia 19 de agosto, a partir das.
13h30; dentro da programação de aniversário do município
com o evento "Skate Rock" quando haverá apresentação de
bandas da região e um campeonato aberto.

Nova coleção
.

A nova coleção Guga Kuerten Sportwear Primavera Verão

06/07 com a direção criativa do estilista [urn Nakao acaba de

chegar em Joinville, especificamente na loja Yuppie Man, e
tem como tema o japonismo e a latinidade do México: As

.

riquezas das culturas deste dois países e suas linhas estéticas

justificam a opção temática para uma marca que busca

surpreender sempre. Nas estampas co-existem referências ao

clássico, ao surf, ao urbano, à música e à natureza de Floripa.

•

Baú de Histórias
O Sesc Santa Catarina apresenta na região, mais uma etapa do

projeto Baú de Histórias Circuito Catarinense de Narrativas .

O projeto leva ao cotidiano das comunidades uma arte

. popular de origens remotas, e procura transformar sessões de

narração em pequenos espetáculos. Para este ano estão

programadas mais de 150 apresentações em Santa Catarina,

Hoje acontece a apresentação de um dos grupos de contadores
.

de histórias mais atuantes no país, o grupo ilhéu Conta
Contos, com o espetáculo "O planeta feliz Uma fábula
intergaláctica". A entrada é franca. O espetáculo será às I5h e

19h30 na Escbla Gertrudes Milbratz, Rua Albert Schneider,
2491, Bairro Rio da Luz I. Outras informações pelo fone 3371-
9177.

•." HORÓSCOPO ,

,

.. Aries 20/3 a 20/4
Diga o que sentes e te dirão quem". Sim,
ariano, é uma incógnita, Ao abrir o coração e

outros fechos, imprevisíveis são reações
alheias (e as suas também). Coisas superboas,
assim como feridas muito antigas e doloridas,
podem se abrir quando se mete a colher na ..

panela de pressão das emoções. A intuição,
nessas horas, costuma dar uma luz.

,

Virgem.2.3/8 a 22/9
. Você sabe que os opostos se atraem de uma

maneira emocionante, não? Seu desafio é acei
tar mudanças e soltar as travas que impedem
seu crescimento e realização. Experimente pôr
as preocupações de lado um pouquinho e fazer
a vontade desse alguém que parece um tanto

irresponsável. Afinal, voce tem senso de res

ponsabilidade suficiente para os dois".

Câncer 21/6 a 21/7
o mundo em sintonia com você, na mesma

batida. Como seria bom se pudesse ser sempre
assim, tudo claro, divino-maravilhoso". No
meio de tanta coisa legal, fica difícil é escolher
o que e com quem estar, fazer e tal. Escolher
não necessariamente significa fazer exclusões -.

Com seu jeito e sua graça você vai conseguir
acomodar tudo e todos na sua conchinha.

Touro 21/4 a 20/5
Pintou uma viagem para um lugar bacana, com
passagens e hospedagem pagas, um romance

com alguém meio diferente, e você ainda está
em dúviüa?l As coisas só não dão certo se

você não quiser, tourinho. Arriscar novos vôos
em alto estilo já está virando obrigação." Seu
departamento emocional bem que merecia
reformas, .

Leão 22/7 a 22/8
O pessoal dá um desconto para esse sentimen
talismo todo, afinal esta é a época do seu ani
versário. Você só quer um pouco mais de aten

ção, o que é que tem? Não precisa fazer dra-
.

ma, pirar com a idade, seu espírito é sempre
novo. Jovialidaçle, frescor e animação não lhe
faltam". Viva o poder leonino! Também os reis

precisam de um colinho de vez em quando,

Gêmeos 21/5 a 20/6
João que amava Maria, que amava", Versinhos
assim funcionam bem nas cantigas populares.
No tête-a-tête com sua vítima, quer dizer, com o

,

ser amado, convêm afetos direcionados. Não
vá se perder por aí. Escolher a paz e tranqüili
dade de um único, mas estimulante amor, é
melhor que sabor de fruta mordida que só deixa
travo amargo na língua.

•

,

Ninguém quer correr rlscos..' Para ter paz você
precisa confiar naquela pessoa tão especial. A
realidade é complicada? Seus sonhos sobre
amores & amantes com certeza são bonitos, .'
mas até você tem que admitir que às vezes eles
não são nada realistas. Sonhe o quanto quiser,
mas esteja pronto para maus humores matinais,
espinhas e tudo mais.

,

Libra 23/9 a 22/10

•

Capricórnio 22/2, a 21/1
Seu passado é sua história, com tudo de bom e

de não tão bom assim. Mas dá para fazer aflorar
os lados mais coloridos, se você quiser,

I naturalmente. Assim é, se lhe parece, como
dizia um bom dramaturgo em outros séculos,
Como a vida bem que imita a arte e outros

lugares-comuns, o pesado não necessariamente
. ,

precisa ser ruim.
..

Aquário 21/1 a.18/2
A velha sensação de que esqueceu alguma
coisa antes de sair? Os nativos desse signo vêm
com um aquário bem grande pra poderem
carregar tudo que cabe na sua cabeça, Não
esquente, você terá outras opções e

combinações a seu dispor, Só não pode faltar na
bagagem é a disposição para viver o amor. Não
deixe sua história pessoal ficar no rascunho.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você está cansado de saber que de perto
ninguém é normal (ainda bem!), mas o melhor
de tudo é que ainda há pessoas que conseguem
surpreendê-lo, Não pense muito, escorpiano
querido, se algo em alguém o emocionou tanto,
abriu portas e comportas, então tchibum!
Agarre a oportunidade e lhe dê um abraço bem
forte e bem dado.

Sagitário 22/11 a 21/12'
Calma, você não está doente. É que mergulhar
nas águas da emoção pode lhe dar a sensação
de estar um pouco apaqadinho. Mas você tem

fogo suficiente para acender tudo de novo',

Necessário agora é só uma saída estratégica
para organização interna. Se abastecer com
outros elementos dá uma sacudida diferente e

faz bem para o espírito.

Peixes 19/2 a 19/3
Batalha naval? Incluam-no fora dessa, não é,
amigo peixe? Seu negócio é paz e amor, bicho!
Pode crer, ainda que muitos pretendam (e
finjam) o contrário, as coisas verdadeiras nunca

saem de moda. Pegue seu hidroavião, resgate,

seu benzinho e suma no mapa, em meio a

nuvens coloridas, Você sabe a rota para o I .

paraíso: siga seu pulso e",

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

,

,
,

,

Presidente do PFL diz

que quem permltiu o

menselêo não pode
falar em ética

,
.

,
,

Bornhausen
rebate críticas

,

, ,do presidente
Lula

,

! i
,

,

I
,

,

I
,
,

,

,

pé..do..ouvido. O,
candidato ao Senado
RaimundoColomoo
afasta-se um pouco
nesta semana do roteiro
de rua da Coligação

.

Todos porToda se para
gravar programa de tevê
é, principalmente, para
tentar acertar o passo
com lideranças do PFL
no Sul. Hoje em Tubarão,
jUhtando correligionários
de Laguna, e amanhã em
Critiúma, também com

os deArarançuá, Nestas
praças, 'há dissidências
pró-Amin l!fe'!1lt3féJistás, e
também de tucanos.

.
.

I
! •

,

I

i,
I

Palestra. Marcus
Rizzo, que já f·oi .

çonsultor de grandes
franquias como Bob's,
Arezzo, Yázigi e Texaco,
é o convidado do Jantar
de Idéias da ADVB/SC,
amanhã, em Tubarão.

Las vegas. Assim
como já foi com o pôquer,'
6 dominó - mania de 11'
entre 10 manezinhos da
Ilha- deve virar febre .

mundial em transmissões
ao vivo em redes de tevê.

•

•

•
JARAGUÁ DO SilL· se PARqUEMUNICIPAL DE£VENTOS

•

O CORREIO DO POVO

DIA DO CHOCOLEITE
Distribuição gratuita de Chocoleite para todos

os visitantes da Expo 2006 no dia 20 de agosto .

fRITZ MÜLLER: 30 TRABALHOS FORAM HOMENAGEADOS

.

" presidente nacional do PFL, Jorge Bornhausen, rea
"I giu ontem, com nota oficial, às crfticas feitas na vés-

1o.W' pera, em Florianópolis, pelo presidente Lula. "Con-
cordo que precisa ser ousado, na verdade, despudorado,
alguém que permitiu o mensalão, o valerioduto e os san
guessugas, falar em dignidade, honra e ética", disse
Bornhausen sobre as declarações do presidente, de que
a .oposíçâo não tem comparatívo ético para bater no PT.
"E lastimável", classificou o senador catarínense. Duran-.' I

.

te a passagem pela Capital, Lula levantou a moral dos
petistas, observando que o escândalo da máfia das am
bulâncias veio a público com as investigações do gover
no federal e que envolve mais de 100 prefeitos de parti
dos como PFL e PSDB contra apenas 18 do PT.

•

DAIANE ZANGHELINI

""- -------_._- _....".. ..... ., .111. t. 0IIjjIlII
AnlOnio Cartes rJlatalda/Divufgação

� A empresa Malwee
Malhas foi agraciada
pelo processo de
tratamento de água

Florianópolis (CNR!ADI) -

Empresas, órgãos públicos,

,

Inclusão. Acandídata
ao Sehado pelo PT, Luci

: I .. Choinacki, apresentou o

filho Ezequiel a Lula,
domingo, depois de citá
lo errrdíscurso para
agradecer, em nome da s
mães que enfrentam o

preconceito, o tratamento
do governo federal aos
portadores de
defiCiências.

, - -

orgaruzaçoes nao-governamen-
tais e cidadãos que realizam ações
de destaque para a preservação da
natureza foram homenageados,
ontem à noite, pela Fundação do
Meio Ambiente (Fatma) com o

Prêmio Fritz Müller. A honraria,
concedida pelo 13° ano conse

cutivo reconheceu, em 2006, 30
trabalhos na área de gestão
ambiental. A entrega das

homenagens foi na sede da

Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina (Fíesc). "Cada
Regional da Fatma elegeu os

projetos que tiveram maior

impacto social e repercussão no

meio ambiente e na sociedade
,

local", explica Fernando Elias
Júnior, presidente da Fatma. Para

ele, o prêmio "mostra que
preservar vale a pena". "A
estatueta que entregamos, na
verdade não é o prêmio, o prêmio
é o respeito sócio-ambiental que
estes empreendedores recebem,
que vem acompanhado pelo
reconhecimento da sociedade",
enfatiza. Nesta edição do prêmio
o destaque é o aumento das áreas

verdes no Estado, incrementada
nos últimos três anos pela criação
de reservas federais, estaduais e

privadas. O título de Personali-
. dade Ambiental foi concedido ao

procurador geral de Justiça do
Ministério Público de Santa

Catarina, Pedro Sérgio Steil, pelo

,) Gmnizo. Defesa Civi/levantou que só em Xaxim
600 casas foram atingidas pela tempestade de Granizo,
No final de, semana, depois de visita do governador
,Edl,llJ.tdoMoreira,aos mt!niclpios (na foto, em Cordilheira
Alta), foram liberados .R$ 200mil para as SDRs de

fi1Chà.pec'ó(e XanxÉ}rê e'::> mil tefh�s. AJ'uda é destinada
eoenssper« temiliss COI11: ronde de até dois salários
mínimos. Teve cidadãopedindo indenizaçãopara
quebra de pére-btis« de Audi e de telhado de fábrica.

') 'troce. Embaixador da Alemanha no Brasil,
Friedrich Prot Von Kunow, esteve ontem à noite em
Btumeneu para a substituição do cônsul honorário Hans
Prayonpelo também empresário DieterOidjurgeit.

)' Posse. Ó aeeporuste e professor de Joaçaba
Edmar de Oliveira Pinto assume hoje, às 18h, a ,

presidência da Fespotte. A pasta foi ocupada até o início'
do anopelo PCdoB que, nesta eleição, rompeu com
LuizHenrique (PMOB)para apoiarJosé Fritsch (pr).
, ._-_._--,,.-----

Nomeações. o
govemo anunciou ontem.

.

a nomeação imediata de
parte dos aprovados em
concursos. serão oito

.

procuradores, 20
.

auditores da Fazenda, 20
servidores para o Ipese e
dois analistas para a
Fatma. Trezentos
policiais e 30 delegados
serão nomeados em três
cotas a partir de a.gosto,
além de 95 assistentes
de direção de escolas.

\ .

EU VOTO
"Nos candidatos que
conseguirem demonstrar
que realmente vão levar a
sério as prioridades de
sempre: educação e
saúôe. Vou selecionar
propostas objetivas,
profundas e concretas e

descartar aquelas que
revelam apenas desejos
feitas com frases de
efeito."

JoAo PEDRO CARRElll.ÃO
NETO, Pfll:SllH :liTE no SINDICA.TO

nos �·IFL)rC(JS l1i se

o cientista político e professor da UFSG Yan de Souza Garre/rão calcula que o

esct1ndalo das sanguessugas possa beneficíar o governo federal e a cendidstum

E ai Lula, na medida em dá ":. sensação ao eleitor �e que a corrupção � qenerellzsde.
,"co Se antes, com o mensa/ao, a cobrança sobre euce focava a atuaçao do .

Executivo e do PT; agora desloca-se para a Câmara dos Deputados, A maior

prejudicada, emenda o professor, é a democracia, ciero.

•

DIVUlGI.
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Governador Pinho Moreira prestigioupremiação na Capital

trabalho desenvolvido para
resolver o problema da destinação
do lixo urbano e das embalagens .

de agrotóxicos nos municípios do
Estado. "O MP tem sido agente
não só fiscalizador. COJll sua
atitude sempre muito correta,
firme quando necessária, tem
ajudado a Fundação a romper
barreiras e fazer compreender que
preservar o meio ambiente é

".. . - ".

necessano e importante, e nao so

uma obrigação", enfatiza
Fernando Elias Júnior.

desse volume é gasto pela tinn

raria da fábrica; Agora, com

inovação, cerca de 1 milhão u

litros de água estão send.
economizados diariamente.

�

OPRE:M.IO

,
O Fritz Müller é a princip

premiação na área ambiental e
Santa Catarina. Criado em 198.:
o prêmio é uma homenagem �

naturalista alemão Fritz Mülle'.
que viveu emBlumenau no sécu
XIX e foi pioneiro em ações Pal'

preservar os recursos naturais o
Estado. Os finalistas da premiaçí
são indicados pelas regionais o'
Fatma espalhadas por todo'
Estado. Em comum, todos c·

premiados atendem às exígêncí
da legislação ambiental, utilizar
a melhor tecnologia disponível'
seguem os princípios do desenvo
vimento sustentável. Os case'

com os projetos desenvolvido'

pelos vencedores estão publicado'
no Anuário SC Sustentável, qu
será distribuído pela Fatma �"
,

empresas, instituições, ONGs I

outras entidades ligadas à questâ
ambiental no Estado.

MALWEE
A empresa jaraguaense

Malwee Malhas recebeu o prêmio
pelo processo pioneiro que

permite a reutilização da água
,

empregada no processo produti-
vo. Antes- da implantação do

projeto, a água tratada por uma

estação eco-biológica de efluentes
da Malwee retomava purificada ao
rio Garibaldi, Uln dos mais

importantes da bacia do Itapocu.
,

E desse rio que é captada toda a

água utilizada na fábrica da

empresa, aproximadamente 66
mil m.I por mês,' sendo que 800/0

•

Justiça bloqueia recursos da Varig para pagar dívidG�

.

Associ;dOS: A Gazeta - Biguaçu em Foco- Ql I

Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã
Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia. - Notisul
•OAtlântico - Jornal Perfil· O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz R.egional

RrODE]ANEIRO - A33ª Vara·
do Trabalho do Rio' de Janeiro
concedeu ontem uma liminar

para bloquear o depósito de US$
75 milhões feito pela VarigLog
110 dia 24 de julho e garantir o
pagamento de obrigações
trabalhistas. A liminar foi
concedida pelo juiz do trabalho
Múcio Nascimento Borges.Os
US$ 75 milhões seriam usados

para financiar investimentos na

Varig, conforme previsto no

edital do leilão de venda da

Associação dos Diários do Interior - ADljSC colunaadi@cnrsc.com.br
- � -- - -- -

ADRIA.NA BALDISSARElLI COM !:OL.'\UOf\AÇi\fl J)£ FF;!{JIiANOf) RONIJ/FLOI\11\N(lPI11IS, LlJr:IA\i(1 \VEBlll/sAn
BENTO DO SllL E fi\ll!A\iO 1(IJTJ\CII/IlIO !\iJ"GflJ\!IlO

Assocla¢ão dos Diários dó Interior
se

�: I
\

companhia.
Em São Paulo, a procuradora

•

do "Trabalho Oksana Boldo,
juntamente COIn os sindicatos
dos aeroviários do Estado de
São Paulo, entrou na Justiça
com um dissídio de greve na

noite de ontem pedindo o

bloqueio de bens da Varig e da

VarigLog para o pagamento de

obrigações trabalhistas atrasa

das -corno salários, 13°, depósi
to do FGTS (Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço),

recolhimento de INSS- e verba'
rescisórias aos 5.500 fun
cionários da companhia aéret

demitidos na última sexta-feira
A ação proposta é de trâmin

rápido: pode haver decisã«

judicial ertr24 ou 48 horas. Pari'
a procuradora, o bloqueio é i'

única solução para garantir qUI
os empregados recebam ('

dinheiro e,. na sua opinião, i'·
falta de pagamento por parte di '

Varig é "uma lesão clara ac

trabalhador". '

•
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 será

revertida em prot da refonna do prédio da AMA -

Associação de Amigos do Autista.
•

CRISE NO ORIENTE MEDIO: FALHA TENTATIVA DE PAZ
•

•

AGÊNCIA ESTADO

UlGI� Olmert reiterou que ofensiva não será suspensa

r enquanto a milícia xiita libanesa Hizbollah não se
! afastar da fronteira

Líbano - A aviação israelense
lançou dois ataques aéreos

ontem contra um posto de
· controle na fronteira entre

Líbano e Síria. A ação, que
.' .deixou cinco feridos [entre eles

·

.

quatro funcionários da fronteira
e um civil], quebra a promessa
israelense de manter um cessar-

,

fogo aéreo por um período de 48
horas.

O governo israelense
nn anunciou a trégua temporária
'ill após ser duramente condenado
) Ú pela comunidade internacional
nd'devido a um ataque contra o sul

do Líbano que matou 56 civis

neste domingo. Entre os mortos

do ataque a Qana, há 37
,

:Ip crianças: Os ataques aéreos
.e seriam uma ação de apoio as
:;J8,:incursões terrestres para
1 t, enfraquecer as bases do grupo
,lll terrorista Hizbollah, que lançou
:01 novos foguetes contra o norte de
)31'- Israel, ontem. Os foguetes do
; o 'Hizbollah não deixaram
Içá vítimas."A batalha continua.
i 0'- 'Não há cessar-fogo, nemhaverá
o
'

nos próximas dias", disse o

; c� primeiro -rninistro de Israel,
cÍi' Ehud Olmert. Milhares de civis
:ar' 'libaneses tentam deixar o sul do
�l' Líbano o mais rápido possível.
101, Ontem, equipes de resgate

encontraram 28 corpos
soterrados em prédios destruídos
por ataques aéreos israelense
contra três vilarejos no sul do

país, segundo informações da
Cruz Vermelha.

O primeiro-ministro
israelense, Ehud Olmert, afir
mou que não haverá cessar-fogo
com a milícia xiita libanesa do
Hzibollah nos próximos dias."
Não há cessar-fogo e não haverá'
cessar-fogo", disse Olmert em
entrevista coletiva. "O Exército
continua lutando por ar, mar e

terra, e neste momento as
•

brigadas do Exército avançam
no sul do Líbano para eliminar
as infra-es-truturas do terror",
acres-centou, entre os aplausos
dos prefeitos das cidades do
norte de Israel, afetados pelos
ataques diários do Hizbollah.
Olmert reiterou que os ataques
israelen-ses não serão suspensos

enquanto amilícia xiita libanesa
Hizbollah não se afastar da
fronteira com Israel e os soldados
israelenses reféns no Líbano não
forem libertados. O Exército

•

israelense realizou uma nova

. incursão terrestre no sul do
Líbano, na cidade de Aita al
Shaab. Segundo o Exército, foi a

, ,

prrrnerra vez que tropas
-

,

israelenses atuaram nesta região.
A Marinha de I�rael também
lançou bombardeio ontem,
causando amorte de um soldado
libanês na cidade portuária de
Tiro. Outros três militares
libaneses ficaram feridos. Em

resposta, o Hizbollah disse que
seus homens se preparam para
um pesado confronto, e

reivindicou o lançamento de

foguete contra um navio

israelense. Israel ainda não
,

confirmou o ataque ..

AJUDA
A Síria concordou em

fornecer gasolina de sua reserva

estratégica ao Líbano para

compensar a falta do com

bustível provocada por um

bloqueio naval israelense,
afirmou Nasri al Khoury,
secretário-geral do Alto
,Conselho Sírio Libanês."Um
acordo inicial foi feito", afirmou,
acrescentando que a "Síria não

tem excedente de gasolina,
portanto o suprimento sairá de
suas reservas". A secretária de

,

Estado dos EUA, Condoleezza
Rice, que esteve em Israel neste
fim de semana, disse que um

cessar-fogo definitivo poderia ser

acertado ainda nesta semana,
embora Israel tenha dito que
seriam necessários mais 15 dias
de ação para alcançar os

,

resultados desejados: destruir por
completo a infra-estrutura do
Hizbollah.

ONU exige investigação
independente sobre mortes

•

Genebra- A Organização
das Nações Unidas (ONU)

. ......

quer uma mvesngaçao Inter-
nacional e independente
sobre as mortes de civis

ocorridas na cidade de Qana, .

no Líbano.
Ontem, a alta comissária

de Direitos Humanos -das
N ações Unidas, Louise

Arbour, condenou os

ataques e alertou que Israel
deve respeitar o princípio da

proporcionalidade em suas

ações militares. No

domingo, as ações do
exército israelense deixaram

. mais de 50 mortos na cidade
do sul do Líbano, entre elas
mais de 35 crianças.

As autoridades militares
de Israel anunciaram que.

. ..... .

uma mvestrgaçao seria

realizada diante das mortes

de . civis. Mas Arbour
acredita que isso não seria
suficiente. "Para estabelecer
os fatos e realizar uma análise

legal e imparcial das

persistenres alegações de

violações do direito huma
nitário internacional
durante este conflito, a alta

, -'

cormssar ia aponta a

necessidade de investigações
indepen-dentes", afirma um

comuni-cado emitido pela
ONU em Genebra.

"Para que isso

(investigação independente)
seja garantido, ela pede o

envolvimento ativo de

especialistas internacionais
nas investigações", completa
o comunicado. No Conselho

.

de Segurança da ONU, no
domingo, uma resolução foi

�O' .

• •

��'_ JONU estipula prazo para que Irã suspenda programa nuclear
•

2' Nova York - O Conselho de
SI Segurança (CS) da
-

tBI' Organização das Nações
Unidas (ONU) aprovou
ontem uma resolução que

estipulou o dia 31 de agosto
. como prazo final para que o Irã
t.

G:' suspenda seu programa de

enriquecimento de urânio.
)B' Caso não cumpra com o

n' pedido, Teerã estará sujeito a

'ei "

- . '

sanço es e conorruc as e

diplomáticas. Apesar do
caráter obrigatório da medida,
o

.

Irã rejeitou a decisão
imediatamenté após seu
anúncio, argumentando que a

resolução só tornará mais

difíceis as negociações sobre'
um pacote de incen tivos

oferecidos em junho para que
Teerã suspenda seu programa

de enriquecimento de urânio.

"Foi a persistência de alguns
. em criar prazos arbitrários que
fechou as portas para qualquer
cornprornisso", disse o

embaixador do Irã nas Nações
Unidas, Javad Zarif. "Essa
tendência (de estipular
prazos) bloqueou unila

teralmente, e, na maioria dos

casos, matou as propostas

Esquerda endurece protestos por suposta fraude
MÉXICO - A coalizão delfí \

i I. esquerda liderada por Andrés

L11 Manuel LópezObrador, candidato
t <

- derrotado na eleição presidencial
i ,; mexicana, endureceu os protestos
:li 1-

•

contra uma suposta fraude no

lG'
- processo eleitoral com uma

"assembléia permanente" que'

f,'
- .

paralisa avenidas do centro da

capital mexicana.O candidato

cumpriu a promessa feita no

domingo e instalou um

acampamento diante do Palácio
Nacional, onde passou a noite em
uma barraca de campanha.
Centenas de simpatizantes de

,

fJ

López Obrador ficaram
•

posicionados em importantes
avenidas da metrópole nos

chamados "acampamentos pela
democracia", e bloquearam oito
km da emblemática avenida
Reforma e as ruas adjacentes no
centro da cidade.

,

desde o seu nascimento." Zarif
-

acrescentou que a resolução
não levará a um desfecho
produtivo.

Devido à resistência da
Rússia e da China em aprovar
um texto duro contra Teerã, os
rascunhos iniciais da
resolução foram amenizados,
afastando as ameaças de

adoção imediata de sanções.

aprovada em relação a Qana.
Mas diante da recusa ame-

• •

ncana em aceitar um texto que
condenasse o ataque, o órgão
das Nações Unidas apenas
"deplorou" as mortes de civis.
Mas sem precisar de um sinal
verde do governo dos Estados
Unidos, a alta, comissária da
ONU foi além do Conselho de

Segurança e condenou os

ataques. "Condeno firme
mente a motte de dezenas de

civis, entre' eles uma alta

proporção de crianças", disse.
Arbour pediu, mais uma

vez, que tanto o Hezbollah
como Israel "respeitem suas

obrigações no direito inter

nacional e que tomem todas as

medidas para efetivamente
. . "

proteger CIVIS .

Para Arbour, avisar a

população de uma cidade que
o local será atacado, como fez
Israel, não é suficiente, "Isso

,

não absolve as partes no

conflito de suas obrigações em
relação à proteção de civis.
Todos devem respeitar os

princípios de distinção e de.

proporcionalidade, em especial
quando civis continuam em

zonas de operações militares
depois que um aviso foi dado",
disse a alta comissária.
Em uma mensagem ao

Hezbollah, a ONU ainda
lembra que o direito
humanitário internacional

pede que objetivos militares
não sejam colocados nas

proximidades de áreas

populacionais. Para Israel, o

grupo árabe estaria usando os

civis como escudos para se

proteger.

Nesse quesito, o texto

aprovado basicamente requer
a realização de novas

discussões antes da aplicação
de medidas punitivas. A

resolução foi aprovada por 14
dos 115 membros do Conselho ..

O único voto dissidente foi do
,

Catar, que tradicionalmente
I

representa os interesses dos
Estados árabes no CS da ONU.

,

A empresa Harmonia Moveis e Decorações Ltda,
inscrita no CNPJ nº 04.625.094/0001-45, comunica que
devido ao incêndio ocorrido em nossa empresa foram
extraviadas as nossas Notas Fiscais, Mod. 1, Série 1,
do n° 2945 ao 3175 e também o equipamento de
emissão de cupom fiscal, modelo Bematech MP-20,
Fill, ECF-IF, VER03-26, FAB.4708021046160.

.. �)

• BREVES

NOS EUA
,

Detido
. Um brasileiro foi detido sob

'

-' .:

suspeita de exercíclo ,

irregular de medicina nos

Estados Unidos depois da
morte de uma mulher
durante uma cirurgia de

lipoaspiração realizada no

porão de uma casa.Luiz
Carlos Ribeiro deveria ser

•

levado ainda ontem a uma

corte no Estado americano
de Massachusetts para
responder formalmente
pela morte de uma mulher
de 23 anos ocorrida ..

domingo.A promotoria do
distrito de Middlesex não

divulgou a identidade da
mulher morta. Os
resultados da autópsia -

'ainda não foram, _

'

divulgados.Ribeiro também
é acusado de porte de '

drogas e porte ilegal de
substância controlada. Uma
porta-voz da corte não
entrou em detalhes. sobre o

tipo de drogas. \

NO AFEGANISTÃO
- ,

Comando .

, .
•

-
..

, j

Soldados da Organização
do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) assumiram
ontem o comando das

operações no volátil sul do
. Afeganistão. A mudança de
comando dos Estados
Unidos para a Otan

'

representa a mais reê'ente
iniciativa para reprimir 'a
ressurgência da rnilícla
fundamentalista islâmica
Taleban na região.Apesàr
disso, a violência

' .

prosseguia ontem na
,
'

região. Numa aparente "

tentativa de assassínato'
contra um governador, a

explosão' de uma bornba
provocou a morte de pelo
menos oito pessoas.

,

Domingo, confrontos entre,

supostos rebeldes e

militares. afegãos e

estrangeiros provocaram a

morte de pelo menos 30
pessoas. '

NA ITÁLIA
Idosos
Mais de 10 mil pessoas
com mais de 100 anos, a

maioria mulheres, vivem
na Itália, um dos parses
com população de maior

longevidade do mundo,
revelou ontem o jornal
econômico "II Sole 24 Ore",
baseando-se em

estatísticas
·oficiais.Segundo Cifras do
tnsntuto de Estatrsticas
Nacional (Istat), um total de
10.441 pessoas com, mais
de 100 anos vive na Itália,
entre elas 8.633 mulhereS e

1.808 homens, em uma

população de 58 milhões
de habitantes. ,

r

I •

. ,
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ELEiÇÃO 2006: FESTA SERVIU DE PALANQUE PARA CANDIDATOS

CELSO MACHADO

� Mais de 80 barracas
tomaram, conta da
Marechal. Nem o

frio atrapalhou
}ARAGUÁ DO SUL- Uma

bandinha que circulou entre as

barracas tocando. músicas
próprias de eventos onde a

cerveja é o carro chefe e a alegria
natural de membros do coral do
Circulo Italiano sobressaíram-se
na quarta edição da Stammtísch,
sábado, no calçadão daMarechal.
Destaque para cachacinhas

envelhecidas, cervejas, vinhos
caipirinhas, caldinhos de feijão
para abastêmios se aquecerem
numamanhã que começou gelada
com grande extensão da sombra
característica da área central da
cidade no inverno. Como que.

regra este ano houve uma espécie
de economia de carnes assadas, o
que também não era uma

característica da confrater

nização que remonta ao século

passado. Quando, então, muita
gente "batia aponto", inva-.

,

•

\

-

I ,

O CORREIO DO POVO

,

DIADOSORV
O\stribu\çlo aratu\tl dt sorvete pam 8S

crianças durante ° dta 19 de 810sto,

, . ,
•

.'

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

•

,

Banda de música típica alegrou os milhares de participantes que tomaram conta do Calçadão da Marechal

riavelmente às' sextas e sábados

para tomar cachaça, cerveja,
comer pão com lingüiça, ovos na
conserva, o tradicional romopps

, (pedaços de sardinha enrolados
em cebola conservados elu vidros
com doses cavalares de vinagre)
é uma variação do conhecido

petisco alemão: nacos de salsichas
envoltos em cebola.

concorrência dos modernos

mercados, ou em sociedades
" '

recreativas e culturais organi-
zadas nos bairros. Dalbérgio
Elísio, o "Cascão", estava com o

grupo dos italianos, que pelo
terceiro ano marcaram presença
no calçadão. Com seu bandolin,
um dos instrumentos que o

grupo leva para a festa onde

esbanjam repertório musical, já se

considera parte integrante dela.
"Isso aqui é importante . porque
'sâo várias etnias misturadas num
só evento com o objetivo único

que é o de confraternizar", obser
vou Elísio.

Para ele, o sucesso do evento

está no crescente 'número de

barracas a cada evento: de um

início tímido, saltou de 30
barracas em 2004 para mais de 80

(iI
no último final de semana.

Embora recebidos com pouco
entusiasmo, não poucos
candidatos a cargos eletivos
também circularam pela festa
encerrada no meio da tarde.

Em meio a tudo isso, de

pendendo da origem étnica, jogos
de bocha, baralho, dominó, truco,
mora e qualquer coisa que se

pudesses inventar, até mesmo jogo
de palitos. Tudo isso acontecia

•

quase sempre 11DS antigos
armazéns de secos e molhados
(alimentos e bebidas), hoje prati
camente extintos pela crescente

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
,

r',
.'

•

, ;'

, J,"
,

Amin prestigiou o evento e aproveitou para fortalecer campanha

•

,

,

,
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i FELICIDADES;

•
,

PARABENS!
•

Unda Schüster

31/7
Marcos Siewerdt

• i Ilori K. da Silva aniversarioú dia 25. Felicidades dos familiares .

,

PARABENS
Completou idade nova no dia 24/7, Maira C. Lipinski Staindel.
Parabéns!

Daniel Fernando Lemke,
comemorou seus 15 anos no dia
30/7. Parabéns dos pais, Gilmar e
Tecla e do irmão Gabriel

,

Drieli Jung, completou 14 anos nó
dia 31/7. Feliz aniversário é o que
deseja os pais, Paulo e Adélia, e o

irmão Mayke

I

Em comemoração ao dia dos amigos, na foto, Tere( eletronica
Marchezzi), Marina (Limpac) e Almira (Mira Modas)

.

Em pose para a coluna, Gabriel que manda
,

um super beijo para os dindos Rosi e Dina

Parabéns a Rejane Rowe, que completa 24 anos,
no dia 03. Quem deseja muitas felicidades é o

seu namorado Andrey

- ,

Verenita Erschinger
José Vilson Silvestre
Ivonete Papp
Eduardo Garcia
Adolar Berner
Antonio Wilson C. Ribeiro
Benta Bittencourt
Marcos Luis Maestri

Maria Ap. Gonçalves
Petters
Cláudio Porath .

Gustavo M. Rosa
Jenifer Kopp
Edea Reinert
João Cláudio Prusse
Clarice E. E. Zanella
Adair Berner
Drieli F. Jung

d,

t
'

, .. .1'
• 1/8

Edemilson Varela
Franciele de Paula

I
Williams Bassani
Gilberta Venturi

Diogo Paupitz
Cristiane Bachmann
Luciane S. M. Zoz
Marlene Ap. Russo
Martins
Jessica H. Hornburg
Edson V. da Silva
Luiz A. Hack
Monitchelie Braz
Guenther Grutzmacher
Anderson M. Maski ,

Trocaram alianças no dia 22/7,
Maicon Scheuer e Patrícia Ribeiro da
Silva. Felicidades!

I

•

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

Jaraquá do Sul ESPECIAL TERÇA-FEIRA
,...._ ."__ ........-______ �_� �_, , ___1/1;., 'I&oi..•••,.4\'t•••••, •••••,.,., \liIi"!'�i ' a•••••'.,.' ,.,••·." lli.' '.'.,.,\1 " , '.'.flj""IIIlk-......,_,-'..,_,-------·-----------�--�- ....

1 DE AGOSTO DE 2006
._--,--,---�--_._,------,

31 COMPETiÇÃO: GINÁSIO LOTADO •

,

,

Piero Ragazzi de Frei.�Bs

•

, "

,

,

,

,

,

, ,Ie 'eP
• "{ " ',1;.. ,_ ."'p'

A 3ª Etapa do Campeonato Catarinense de Caratê Interestilos lotou o Ginásio
da Arweg, no último sábado. Foram 770 atletas de 25 delegações de todo o

Estado. No resultado geral, melhor para o Ipiranga/Blumenau, que levou o
,

título, seguido da Academia Yamabushi e da Associação Fôrnligatt, ambas de
• o., �

Jaraguá do Sul. Dentre os destaques individuais ficou Ricardo Pereirà;'qrie -,

'

,disputou cinco finais, nas cinco categorias que-disputou, levando para casa o

ouro 'no kumitê individual e no kata kobudô e a pra1�,no kumitê dupla, kata" ,

. ',''Ii,''

individual e kata por equipe. O organizador do evento, Amoldo Formigari,
ressaltou o empenho dos alunos e colabores na coordenação do evento.

"

- ., . -
'

,., ., .

",,,.�,
,.,.

,
. 'I"'"

.:

QÁDIO AM
1010

,
'

, ,

\

, '

as umcas que
venceram seus dois

SEGUNDONA:

Noite a Fora,Guarani e Rio
Cerro lideram a competição ;'

� Piare RaH� de freitas ,

d',�' .''',. If. K'" 'j ",'I., {i;�, �'l.l:!f' m:''''F,'''
I

"'� !t!�" If!' 1.1: 'ff til ) .(t, ." '''1 � '" ill !rJ
,�í,! ��. I'K t ,,". ,i '" '�;,N."�. M'- .......

'

�

"tt '1',"". '1"1' "I/'.II"
�

I'< �"r 11-' l '!�i·
1 u, .......... ,1fI>� r',

"''ii' "'f'·"1';1 ,
'�. B �,.,'� .t�· 1, .,�.i,II,,·

_'" '"
/, '. '," �'. � .,

, t.,' ,""1'''',' '/ ",' " irv-

'�,.,
..,.... 1

'/" -',' ,.'," 'Ir ,. ç. .. ,.... ,

" -i � \ ','., " " -

,/ i', I,'" 1",,- '"I'.
o"
,", •

•

,

DADA A LARGADA:

Basquete feminino adulto
fica em segundo na Taça FeB
A competição, que
aconteceu no fim-de
semana no Ginásio Arthur
Müller, foi o pontapé inicial
para o Campeonato
Estadual da categoria, Na
decisão, as j araguaenses
perderam para Blumenau e

ficaram com o segundo
lugar, Já o Inasculino
Infantil ganhou as duas

partidas que disputou em
,

Florianópolis,

As três equipes foram

, ""
". ..

_."... , , ,

aproveitamento e esta

na liderança isolada da

competição. A terceira

rodada acontece no

próximo domingo,

. ,

compromissos ate

agora no Campeonato
Amador da 2ª Divisão
da Liga Jaraguaense.
Nos aspirantes, o Rio
Cerro também tem

1000/0 de

-

. ,_ ..",•..

....,",u

, ,."
.,"

�.. �"'
.,.'

....

,-
"
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•

��ATLETISMO

,

CORREIO DO POV

��FÓRMULA 1
O campeão mundial Fernando Alonso,da Renault,culpou os pneu,
defeituosos por ter ficado de fora do pódio do Grande Prêmio da'
Alemanha, no domingo, O espanhol terminou na quinta colocação
viu sua vantagem na classificação geral diminuir para 11 pontos,

,

Se a contraprova confirmar o, resultado positivo de doping, o norte
americano Justin Gatlin será suspenso por toda a vida e perderá o

recorde murldial dos 100 metros rasos que divide com o jamaicano
Asafa Powell (9s77), informou a Federação lnternacional de Atletismo,

��MARATONA
Um homem de 43 anos morreu enquanto participava da 29a

edição da maratona de San Francisco,nos Estados Unidos.William

Goggins, residente na própria cidade e que disputava a prova
pela primeira vez,aparentemente sofreu um ataque cardíaco,

'Y RESULTADOS

........ , .

.' . "

-

......... ••• ", ,.. • •• •• .n

.. DOMINGO

,16h ,,, B()J�fog() � São paulo '" " ,

16h Santos x Internacional
.. ...�,,,,.,. ",., ) ,,,.. ..

16h Paraná x Vasco
,', , •• C , •••,. >. ..� •• • • ••• •

18hl0 Ponte Preta x Fluminense
...• . ....•.... -, � .. . .. .

_1Shl0 Cruzeiro x Santa Cruz
filhl0 Fortaleza x Paímeiras'

",' ,""" "

o ••• .,' •• '. •••• • " ••••• ••••• • , .

.. CLASSIFICAÇÃO P,ONTOS'

50 Paraná ,I, 24
60' Santo-i'

""" "

24
· ' , ..,) , "....... . . ,.... .•. .. ''', ' , , , .

i;' .

70
'. VªscQ _ .. .. .' . 22 '

80 Figueirense 21
CC" ., •...•.•.• 1, .•••. " _.. ,.�..... . .

90 Juventude 20
. . .. . , "·"·i'·"'" .. ,,_ , ., ". . ..

2 i f. lO"' G.Qi<Ís , 19 .

. 110 Atlético-PR 17
,c ·

i 2"
. ..

são Caetan()
.

1·7
.

· ..... ' , . ,.,�,." ..... ,' .... , ......." ."....... .. ....,' . ,.,'

6�· 130 Grêmio
.

17
,. .. . ,., ...,..... . .. '. . .. ",. . .. , ..

140 'Palmeiras 16

· .150..... B.�ta.f()go .. ..•.•
-

_

'

1�.
'

160 Santa Cruz 15
•• • .. .. "'. • •• • ,. '.o, .

,0'
I 170 Ponte Preta 15

o-

.

iso "'Fiamengo
, '

14
".'

. '. . ,....... . . . .. . , -

190 Fortaleza .

. 13
. .. �"." .. .. ..

,

r 200 Corinthians ' 10
............. ... . ...

, l"� �----------------
"

· ' .. _ " ..

'Y RESULTADOS
Àvaf 2xO Ituano

· . . , ..

MarAia 3x2 São Raimundo
.

" Paulista 2x2 tR B
' -'" . .

. ,,� R�nj()º�2�ays!lndy .••• :......
'

•.
Guarani OxO Santo André

, , ,. "

Brasiliense Ox2 Gama .

• i ' ." !.. .. ..: , �, .

Atl�tic:;():MG 4i.<1 Por:tLJgU£!�a .

Ceará 2x2 Sport .

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

Náutico 2x2 Coritiba
"'''1' ..•. . ...... ... .. .... ,.... .... . .,..... ,........ . ... '... "........

I" América-RN 2xO Vila Nova
... � .. ,,,, ' .,.. . .. .. ,

PRÓXIMOS JOGOS
'Y HOJE .

6 (
. ,�" .. ,. ,.,} , .. , ' , ..

ZOh30 Vila Nova x Ceará
16: 2Óh30 Gama x Remo

'. , .

..... .. . , . .

'Y SEXTA-FEIRA
· ..... " .... . ......., ...... ,. . ....

20h30 Coritiba x América-RN

"2º�30 Spórt� p'aulista
-,

..•..•.
'

.•...• , .•
\" SÁBADO

l$� PQ!1lJ!l!,l(lJ>a XAllílJ.. .. ,.

.

16h Ituano x Guarani
..

't·" " .. , , " _.. . .

J.6h Paysandu x Atlético-MG
:filh Santo André x Brasiliense'

.

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

16h CRB x Marflia .

......,,, '" .. .. t... . .•• .. ,.. "',"'1' ..

17h São Ráimundo x Náutico '

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

,
�

c.• CLASSIFICAÇAO
fi," . P

10 Aval. 26 11° CRB
...... , , .

20 Náutico" 24
........ C " .. "•• ,�" .. " " � , • '.

f:'
3'"
.. ,,�1l.9r.!.. . ?�,.

, '4° Corltiba 23
............. ,'/ ,"-", , ,,, .. ,.. .. ..,.... .. .

50 M",rnia 22 15° Paulista
.........«", ,yy ," , •• " .. , ., ,'" y .. "

60 Brllsiliensé 21 16° Vila Nova
o

,p
,.;';.,,, .. , ,.,,._., , .,),,,.,,.,

7° ,!ly.�j!�!l,y. ...",: ,.2.1.
80 AtJétitó-MG' 21
............,.,., "' ...''''''"',, ....." ........<......""""

go ,América-RN . 19
........... ,., .. """'\"",'" ...".".",., ..... ,.�.,... ,

1 00 Ituano 19
o : , ,,, , .. ,

'

.• CORREIO DOPOVO
,

.. ......

12° Guarani '

13° Gama
......... ,.. " " .

14° Santo André

".. ...... .

18° Ceará
. . . , .

190 Portuguesa 13
.. ,.. ,.., , , .

200 Remo 9

,-,
., . CORREIO ESPORTIVO

O,,.tor Francisco Alves
Edlçlo: Julimar Pivatto
E-mail: esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
Correio do Povo· Rua Coronel Procõpio G.de Oliveira. 246-
CEP 8925t-200 -Caixa Postal19 - Centro - Jaraguj do Sul- SC
T€I.(047) 3371 1919" Fax 3276 3258
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L!GA fUTSAl: 2x2 EM CASA

ee,e usca va
, •

versanos
Time jaraguaense abriu
2xO, mas recuou 110

secundo tempo e acabou
sofrendo o empate

Banespa. Ainda t emo s

condições· de classificar",
comentou após o jogo. O ala

Jonas engrossou o coro, luas

disse que a equipe caiei de

produção no segundo tempo.
"Tivemos um bom ritmo 110

primeiro tempo e paramos de
.

-,

jogar no segundo", avaliou.
A Malwee começou
pressionando a partida e, aos

4'19", Chico acertou um

chute forte, sem 'chances

para o goleiro Danilo. Aos

16'30", em cobrança de falta
ensaiada, Xande rolou para

.

Falcão alupliar· para 2xO.
Valdin ainda teve chance de
a m p l i a r,

,

}ARAGUA DO SUL - O
torcedor que lotou o Ginásio
do Sesi teve·duas sensações
distintas ontem à noite,

Depois de fazer UlU bom

primeiro tempo e abrir 2xO
contra o líder Carlos Barbosa,

.

a Malwee acabou recuando
demais na etapa final e cedeu o

empate para os gaúchos. Com
o resultado, o time do técnico

Fernando Ferretti chegou aos

oito pontos, empatado com

[ohn Deere, Umuarama e

ECB/São Bernardo, todos com

mas Danilo
defender o tiro

,

conseguiu
livre. Depois do intervalo, o
Carlos Barbosa adiantou a

,

urn jogo a menos. A próxima
partida será no sábado, às

15h30, efU casa, contra a John
Deere, com transmissão da

Spor·rv. '

Para o fixo Chico, o empate
não foi um mau. resultado.
"Estamos na briga direta com

os outros adversários, como

John Deere, Umuarama e

- ,

marcaçao e co ns e g u ru

diminuiu aos 8'10", com

j u n i n h o desviando
cruzamento de Tostão. Aos

16'53", Leandro chegou de
trás e chutou forte para

empatar. A bola ainda bateu
,

no travessão do goleiro Dudu
antes de entrar para o gol,

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

Falcão comemora o segundo gol da Malweediante do Carlos
Barbosa

.

-

... CLASSIFICAÇAO
. Time: J I PG GAV E

3
2
2
2

o

1

GP GC SG

10
2°

Carlos Barbosa 7
6
6
6
7
6 2

12 3
...... ..

8 2

8 2
.... . ..' ..

8 2
,

'

8 2

18
20

"

16
, "

13
13
18

15 3 1.2
.. . 'Y15 5 1,33333

"!T,' •••t.· •• ,

15 1 1,06667
• • ..... ... • ...... .. ....... , ,.o.

14 -1 0,928571
.,.. . . .. , ." .. .. ...�. . .. "

17 -4 0,764705
.... . .' ... . .... '. .

22 -4 0,818182

. .. ..

john Deere 2

2
2

. . .... . ..,

3° Umuarama
. . .. ..... ... .. ..... ..... . .

4o São Bernardo
5°
60

,h

2
...... ', ..

1

,

3
... .

3
Malwee

. . . . . .

Petrópolis 7

NAS QUADRAS: SUCESSO DE PÚBLICO

Klferrovence O Torneio do Sindicato dos Metalúrgicos
,

,

}ARAGUA DO SUL - O conquistado ern cima da

Belmec, depois da vitória
por 6x4 na decisão, O
terceiro lugar ficou com a

Placar, que venceu a Arte

Calhas, que teve Eduardo
Peters corno artilheiro da

competição pelo segundo
ano consecutivo.

Ginásio da Recreativa do .

Sindicato da Indústria

Metalúrgica e Mecânica ficou
pequeno para a decisão do 100

Campeonato de Futsal da
enridad e. Me lhor para a

torcida da Kife r r o , que
comemorou muito o título

COMPETiÇÃO: FIM-DE-SEMANA MOVlfv1ENTADO
,

'

,

,

Um dos coordenadores da

competição, Vilmar Garcia,
disse que a organização ficou
satisfeita com o resultado.

sucesso a cada ano", afirmou.
Sobre a participação dos
atletas, é restrito aos

,

funcionários de metalúrgicas,
associados ou não ao

sindicato. Mas para jogar em

,

"Foralll 34 e q u i p e s

participantes nesta edição.
Percebeu-se que houve Lima

disciplina muito grande das

, - '

ulna equipe, nao precrsa ser

funcionário da e m p r e s a

patrocinadora.
,

equipes, o que comprova o .

Basquete adulto feminino fica em segundo na Taça FeB
,

}ARAGUA DO SUL - O Ginásio Arthur Müller recebeu, no
último final de semana, da Taça FCB, evento que abre o calendário
do basquetebol adulto feminino catarinerise. Na noite de sexta-feira,
a equipe Proma/Faculdade Jangada/FME venceu Chapecó, por
91x49, apresentando um bom volume de jogo,
A partida final foi disputada 11a manhã de domingo, dia 30. A

equipe jaraguaetlse foi superada por Blutnenau por 115x53. Já a

eqlJipe Jangada/FME de basquete illfallto-juvellil fetninino jogou
por duas vezes no fillal de semana, sofrelldo uma derrota e

cOllquistando uma vitória. ,

MASCULINO - A Unimed/FME itlfalltil segue fazendo grande
caillpanha no Campeonato Catarinense Infantil. No fim-de-semana
realizoLI duas partidas fora de casa. Na 110ite de sexta-feira, dia 28, a
equipe viajou até Florianópolis, onde superou a Adiee por 61x31, Na
tarde de sábado, ainda eln Florianópolis, os jaraguaetlses vellceram o

FloripaJr por 68x48. ,

"

Em seu retorno ao Campeonato Catarillense Jelvenil, a equipe
Unimed/FME não conseguiu classificar-se ao play-off semifinal, mas
deixou uma boa impressão. Forlnada por uma base illfallto-juvellil e

I
.

cOlltando apenas com dois atletas no limite d� idàde da categoria, a
eqLlipeUnimed/FME realizou bons jogos durante a competição.

•

. Malwee, do ala Dimas (4), perdeu para o São Bernardo e

assumiu a lanterna do Grupo A

,

'Y RESULTADOS

Pirambu-S� �xl Ipitanga-B,iI. il
Madureira-RJ 4xl U. BarbarenserS�

· . . .. . ..". . ..

Rio Braneo-SP 1 xl Cabofriense-R, :
· . . . .. . . . .. .. . . .. ...-

Estrela-ES 1 xO Juventus-SP
· . .. . . . .. .. . .

Ipatinga-MG 1 xl Amerieano-�J
.................... , , ,...

Barueri-SP OxO Amériea-RJ
· . " ......" .. ,..... . .... .... ........ ..... .. ,.. .. , .... , .....

Atlétieo-GO 1 x2 Ceilâ1dia-DF
. . ......

Rio Branco-Pfi.Ixê Ulbra-RS
. . .. . .. . .. . .. . , .

J. Malueelli-PR 1 xO América-SI'
......................... ,_ _ , . . . , , ,. ..

Brasil-RS 1 xO Mareílio Dias
... .. .. ......... .. .. " ".. .,. "

- leasa-CE 3xl Baraúnas-RN
... ...�... .. ,..... .. .

Luziânia-GO 4xl Jataiense-GO
· ",,, " . .." , · .. t,· .. ·

I\Jgrqe.s!e.�§ p 9)(9 t\qélP�pR .....

Ananindeua-PA 1 xl Fast Clube-A� :'
............................................................................

Colo-Colo-BA 2x4 Bahia-BA
..... . .. .. .. � .

Crieiúma 6xO Novo Hamburgo-R�
· .. ,.... .. .. , .. ,... .. ,........ .. ..

A�ªpºli�,a�Gº .2.)(2. Çº)(irl1:rylS
Amériea-MG 2xl Vitória-ES
... ... . ..... ,. , . .. . ._, . . . .. .......... . .

Caxias-RS 2xD Joinville
.........., .... . . ..... .. ...

.\litºriél:êA 1,)(0 ÇorLlrip€l:A� ,_

Sere-MS Ox2 Ituiutaba-MG

· Aragllªína�T()l)(Q Vlbra:.RO...
Ç§A-AL 1)(ª Co,'!fia,!çél�ES,
Impefatriz.�MA 3xO Flar:!lengQ:P,
Amapá-AP OxO São Raimundo-RI'
......

,
" " .

Fe!ro\fiªrio�ÇE 9252 Pºtigll.9r-�N
River-PI 4xl Maranhão
• .••• .,........ . .,.... • ..�c>t • ., .... , .•< • ".' • -

R.iº Ne.gro�,il.M_ ?x3" Iun.i3 LlI�o�PI.
ypir�,,!gél�,Pr: º)(?.Ir.�ze.�.P.!3 .=

· porto�PE 2xO Botafogg-�13 .

Jyli)(tg-rviI OxQ Oper�riq�M .

,

PROXIMOS JOGOS
QUARTA-FEIRA

15h Barueri-SP x Vitória-ES
.... " ,............ .., _ "., -

15h Ituiutaba-MG x Atlético-GO
., . .. , .. .

15h Juventus-SP x Ipatinga-MG
, .. ' , , .. . .

15�30 Rio Branco-PR x Joinville
.

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

19h 15 Estrela-ES x Americano-RJ
20h Adesg-AC:X Tuna Luso:PA

-, ",

• , 1 _

20h Ulbra-RO x Operário-MT
"......... .. ... ._.... , ...�. ,,'... . .. , ....

20h30 Ferroviário-CE x Treze-PB
.. " · ..··.. ·f·· ,,, ,, , ..

20h30 Ulbra-RS x Caxias-RS
.. ,., , ' , "... ..,., , ,., ", """

2Qb,30 F.,I�fl1eQgo�PI.� Riy�r.:PI . ... _

20h30 Cabofriense-RJ x Madureira-RJ
.".." ••".. • , ••c. •• , _ ,., ,. ,•• , •• \•• , _

20h30 Potiguar-RN x Ypiranga-PE .

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

20h30 Sere-MS x Ceilândia-DF
>20h30 Mixto-MT x Araguaína-TO
· ., ,., , , Y.... . , ., .

20h30 Ipitanga-BA x Vitória-BA
.....",. . ..,.... , ....�, .... '. .", ,.. . .•. , .......

20h30 Porto-PE x Baraúnas-RN
............. ' .. " _ , , , , , " , .. "::

�

?9b3,O �_:_Mal�ç�lli:,ER � AQ!lp:eR, _

20h30 CSA-AL x Bahia
." •• , .. , +, , ',,,., ' .. , - " .. , " .." •.

..2.0h30, Bras.il:R$x NQYo �ªrT1burgQ:R.S"
20h30. J30tafo9o.:P§ �Jc�s.a:C E

.

20h30 Luziânia-DF x Coxim-MS
........._.., , ,� , � _ _ " , �..

.?Oh40 AI1!�rica:�p� Noroe�te:Sp ......•
.
20h30 S. Raimundo-RR x F. Clube-AM

• .,.,,,,.,, "" ,., , " < ••••" , .,.�-, , , "I�'"

?9h3,º COn.fia.Qça-�� x QOIº:ºOlo:?A. _

20h30 América-RJ x América-MG
... ., ,.,. ... ..,........ .. , .. '" ".. .. ...., ,.... . .. , ..".. .,. .. .,..."..... .....-

20h30 Marcílio Dias x Criciúma
, . , ", , , ,., .. , ..

' .,..... ". ,.. ,,, .. , ,,\, �.

20h30 Imperatriz-MA x Maranhão.
.......... t>.. , ""., " .. ",,,.. ,, ", , " .

.29h3,º Jatai�nse:ººx A�apolin,!l:Gº .

20h30 R, Branco-SP x U. Barbarense·SI
20h30 Ananindeua-PA x Amapá-AP
..... , ,......... ., , " " " ::;.

QUINTA-FEIRA

iOh30 Pirambü�SE-x Cô'rüriRe�AI.
... .,. . ,.,......... . ." , , ..

..

COMUNICAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NO TATAME: SHOW DE ORGANIZAÇÃO.
�s
,

o

,

• JULIMAR PIVATTO
,.
------------

Academias jaraguaenses
terrninarn em segundo e

I. terceiro lugares, atrás
·Sf<:;:-apenas de Blumenau
R . '1��."!'

,

...

.. }ARAGUA DO SUL - Foi
�J

.

lum sábado de ginásio cheio na
Arweg. Foram 25. delegações
parrícípando da 3a Etapa «lo

'. Campeonato Estadual de
Slt:'Caratê Interestilos,
, totalizando 770 competidores.

.... Realizado pela Associação
) f'ormigari· e pela Fundação
'. Municipal de Esportes, o

��:\" evento fez parte das

comemorações dos 130 anos

�� : de Jaraguá do Sul. "Eu estava
. .

'preocupado antes do início da

competição, mas depois que
terminou eu vi que superou as

nossas expectativas", disse o

professorArnoldo Formigari.
Com a sua academia, além

de organizar, ficou COlU o
terceiro lugar no geral com 39

medalhas, sendo dez de ouro,

21 de prata e oito de bronze,
somando 128 pontos. A
Academia Yamabushi,

. também de Jaraguá do Sul,
ficou com o segundo lugar no
geral. "O resultado foi bom,
mas o empenho em organizar
o evento foi melhor. Toda a

estrutura do, local favoreceu o

bom andamento da

competição", a
í
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PIERO RAGAUI OE FREITAS

Atletas de todo o Estado estiveram presentes n� etapa do Estadual que aconteceu no Ginásio da Arweg

Formigari. Segundo ele, a

filosofia do esporte ajuda na

hora de unir o grupo. "O
caratê tem por tradição unir

as pessoas e fazer com que o

grupo se torne uma família".
O destaque da equipe foi
Ricardo Pereira, que

disputou cinco competições e

ficou COIU dois ouros (kumitê
individual e kata kobudô) e

três pratas (kumitê dupla,
kata individual e kata por

equipe). Além dele, os outros
m e d a l h i s t a s foram:
Guilherme Selhorst (ouro e

prata), Anderson Arantes

(ouro), Luiz dos Santos

(ouro e bronze), Diego
Pereira (ouro), Júlio César
Trindade (ouro e prata),
Osma ir Carlos Junckes
(ouro e bronze), Maria
Eduarda Formigari (ouro e

prata), Thiago Caetano

(ouro), Leonardo Glatz

(bronze), Peter do Carmo

(duas pratas), Jean Sérgio
Lehmert (prata), Ronaldo
Américo (prata), Douglas
Américo (prata), Jefferson
Gonçalves (prata), Makswan

de Paula (prata), Alessandro
Bertoldi (prata), Eliane
Maria (prata e bronze),
Ildefonso Heiser (prata),
Cezário . Sevegnani Jr.
(bronze), Francielle Tietz

(prata), Camila Wittkówski
(prata), Marcos Cesconetto

(dois bronzes), Angeluz
Canena (prata), Daniel
Schmitz (prata), Júlio
Trindade Filho (duas pratas),
Antônio Padilha (prata e

bronze), Elaine Arantes

(prata) e Nívea Pacheco

(prata) .

,

ESTADUAL: BOA CAMPANHA

eona
,

}ARAGUA DO SUL -

Com as três vitórias

conquistadas no fim-de-
•

semana, a e q u i p e

Raumak/Wifer/O
(
I Boticário/Malhas Mohr/FME

.
.

manteve a boa fase e começou
a segunda fase do

Campeonato Estadual de
Futsal Feminino Sub-17 com

100% de aproveitamento. As
meninas comandadas pelo
técnico Maurício Berti

jogaram em Concórdia e

venceram Ball1eário
Camboriú por 5x4, Brusque

. por 5x2 e o time da casa por
8x6. Foi uma boa preparação
para a fase regional dos

Joguinhos Abertos, que

começa amanhã, em Jaraguá
do SuI.
• Berti disse que a equipe se

apresentou bem mais uma vez e

que agora precisa apenas de uma
,

"

" . .

vitona para se garannr na

próxima fase da competição.
"Estamos felizes com o

I '

,

•

I era o
-ua

entrosamento e a determinação
das atletas", resumiu ele. O
returno desta fase ainda não

terndata para acontecer.
O treinador ainda

destacou as atuações de
Samantha, Brenda e Diany,
que marcaram quatro gols
\

cada, além das boas defesas da

goleira Greici, que ainda
mareou dois gols. Ele também
reclamou da arbitragem do

jogo contra as donas da casa.

"Foi confuso. Eles erravam

para os dois lados, irritando
até a torcida que estava no

ginásio. Além disso,
Concórdia jogou de forma

dura, fazendo muitas faltas,
pois precisava da vitória para
continuar com chances de

classificação", comentou.

Além do regional dos

[oguinhos, as meninas se

preparam também para a Taça
Brasil Sub-17, que será de 7 a

11 de agosto em Maringá
(PR).

DIVULGAÇÃO

Equipe feminina venceu e agora se prepara para o regional dos Joguinhos
,

" ,
,
.
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Julimar Pivatto •
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No sacrifício
,

Buscando a classificação e precisando vencer todas as partidas, os

jogadores da Malwee vêm atuando no sacrifício.Chico,Márcio, Falcão e

Xande não se recuperaram totalmente das lesões e vêm atuando a .

base de injeções para amenizar as dores.Com este calendário
,

apertado de competições e viagens,muitas vezes os atletas não têmlnem a oportunidade de se recuperarem e, por outro lado, os '.

treinadores se vêem numa situação que fica difícil até mesmo treinaf.
Os erros cometidos em uma partida não podem ser corrigidos nos
treinos. O jeito mesmo é ir tentando melhorar a cada jogo, ou a cada·

momento de uma determinada partida.

Série C JUBs
No último dia de competição
Santa Catarina sagrou-se

'

campeã do futsal masculino

primeira divisão das Olimpíadas
Universitárias Jubs 2006, ao

vencer em Brasília, a Escola

Superior Madre Celeste, do Pará

por 4x2. O jogo, realizado no

ginásio do Cruzeiro, somou mais

25 pontos para Santa Catarina,

Criciúma e Joinville seguem bem
,

no Campeonato Brasileira da

Série C.OTigre aplicou uma

sonora goleada no Novo
Hamburgo por 6xO e assumiu o

segundo lugar do Grupo 16, com

sete pontos.O líder é o Brasil de

Pelotas (RS), que venceu o

Marcílio Dias por 1 xO.A equipe
de Itajaí,que não pontuou,é a

lanterna da competição.Já o Jec
perdeu para o Caxias (RS) fora de

,

casa por 2xO,mas continua na

liderança do Grupo 15 com sete

pontos, seguido da Ulbra (RS)

•

que terminou em sexto lugar na
classificação geral do Troféu

, ,

" Eficiência com 180 pontos e

obtendo oito medalhas de ouro,
,

cinco de prata e seis de bronze.

São Paulo foi o campeão geral
com 334 pontos, seguido do Rio

,

•

com seis.

de Janeiro, em segundo com
,'� ,

268 e Distrito Federal, em "

terceiro.com 267 pontos.Santa
Catarina perdeu uma posição
em relação ao ano passado
quando foi quinto lugar com 60

pontos.

A equipe Malwee/FME venceu as

três partidas do returno da 3a fase

do Campeonato Estadual Sub-20 e

se classificou em primeiro lugar
. para a próxima etapa da

competição.O time comandado

por RenatoVieira venceu Lages
por 5xO,Chapecó por 6x2 e a

Unisul por 1 Oxl.Com os resultados,

•

Correção
Diferente do que foi publicado
na matéria do futsal feminino,
na última sexta-feira, o contato
do técnico Maurício Berti com a

Federação Catarinense de Futsal

foi feito com o João Carlos de

Souza, atual presidente da

• •

os jaraquaenses terminaram com

16 pontos,contra dez de Chapecó,
seis de Lages e apenas dois da
Unisul.A quarta fase ainda não tem
data para iniciar.

Divisão de Acesso
.

entidade e não com Hans
'.

Werner Hackradt, antigoBlumenau e Concórdia lideram

seus grupos no Campeonato
Catarinense da Divisão de

Acesso.Pelo Grupo A,o
Blumenau fez2xl no Navegantes
e chegou aos sete pontos.No

outro jogo, a Carnboriuense fez
5xO no São Bentos e ocupa a

vice-liderança com quatro

pontos.Navegantes e

Brusquense têm três pontos e o

São Bento ainda não pontuou.
No Grupo B,o Concórdia venceu
Maravilha em casa por 2xl e

Videira e Inter de Lages ficaram
. "

no lxl.0 Concórdia é o primeiro
colocado com seis pontos,

seguido porVideira, com quatro,
Maravilha e Peri Ferroviário, com

três, e Internacional,com um.

dirigente. Pedimos desculpas
pelo equívoco.

�I '

Convocação
Hoje,às 11 h,Dunga,o novotécrtico
da Seleção Brasileira, fará a primeira
convocação. Ele já adiantou que'
pretende chamar somente

.. '

,
.

jogadores que atuam no Brasil Rara
o amistoso contra a Noruega, nó

.,

.próximo dia 16,em Oslo.Mas corno
São Paulo e Internacional,equipes
que poderiam formar a base da

Seleção Brasileira,estão disputando
a Libertadores,os jogadores destas

-

equipes nem devem ser chamados.

Quem sabe, teremos vários

surpreses nesta convocação.
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�� BASQUETE
A Seleção Brasileira masculina de basquete venceu a Nova
Zelândia por 83 a 79 neste domingo, em partida válida pelo
torneio Super Four, realizado em Santa Fé, na Argentina, foi
quinto jogo disputado entre as equipes nos últimos oito dias,

��VÔLEI
A Seleção Brasileira masculina de vôlei repetiu 3xO sobre Portugal
neste domingo com parciais de 25/20 25/16 e 25/22, no Pavilhão
Atlântico, em Lisboa, no terceiro final de semana da primeira fase da

Liga Mundial 2006,

.

NOVIDADE: r\lOVA MODALIDADE

I
CELSO MACHADO

Os 30 jogadores treinam
semanalmente e já
participam do
campeonato catarinense
da modalidade

,

JARAGUA DO SUL -

Tudo começou como uma

brincadeira na Escola
,

Duarte Magalhães, muito

mais como forma de descar

regar o estresse do dia a dia,
mas acabou virando coisa

séria, A bola de papel de
forma ovalada foi "aposenta
da" e substituída por bolas'

profissionais _ que custam

entre R$ 50,00 e R$ 70,00
para treinos e jogos válidos

pelo campeonato catarinen-
,

se de futebol americano, E
isso mesmo! O Jaraguá do
Sul Breckers, formado por 30
'jogadores de várias ativida
des profissionais, é um dos
times que estão disputando a

modalidade contra equipes
de Florianópolis, Joinville e

Brusque,
Exceção de verdadeiras

armaduras usadas por

jogadores profissionais de

equipes dos EUA em
•

campeonatos que movimen-

,

\

��CICLISMO . .

•

•

I

Os seguidos casos de doping no ciclismo mundial podem tirar a

modalidade dos Jogos Olímpicos. O vice-presidente do Comitê
Olímpico Internacional,Thomas Bach, pediu que se apure com

maior determinação os envolvidos nos recentes casos .

•
,

• •

•

Treinos ejogos do Jaraguá do Sul Breckers acontecem no estádio do Botafogo, na Barra do Rio Cerro

chute é .revertido ern mais

dois pontos.
No campeonato estadual o

time da cidade já fez dois

jogos. O primeiro, contra

Florianópolis, o placar foi

animador para uma estréia: 28
a 26 para o time da Capital. O
segundo, contra Joinville,
derrota por 62 a 6. Neste caso,

segundo Boeder, trata-se de
adversário corn mais de 40

jogadores, incluindo ex-
,

profissionais
-

que já disputa-
.

.

,

ram campeonatos em parses
,

da América do Sul. O

ás 15 horas, contra Brusqu
no campo do Botafogo. Pan

. contatos com o ]araguá do Su
Breckers o endereço eletrôni
co é qb.beda@gemail.conl
Ou pelo telefone 3376-1039.

tam bilhões de dólares a cada
-

ano, as regras sao as mesmas,

treinadas à exaustão 110
,

modesto gramado do

Botafogo Futebol Clube, na

Barra do Rio Cerro. Quem
assiste do lado de fora sem

conhecer UIU mínimo das
regras, consegue enxergar

apenas um interminável.

empurra-empurra que,
teoricamente, tem duração
de uma hora. Na verdade,
trata-se de um jogo de

paciência, onde força física e

velocidade são fundamentais.
,

"Os mais pesados (gordos de
boa saúde) defendem, os mais
leves, de mais velocidade,
'atacam", explica o jovem
técnico Rodrigo Boeder.
"Qualquer pessoa. com

alguma resistência física pode
chegar, porque cada um que

,

esta em campo tem a sua

habilidade", acrescenta. Em

resumo, a idéia é conduzir a

bola dominada até ultrapas-
,
sar a linha de fundo da defesa

adversária, obviamente sern

cometer infrações faltosas.
Isso soma seis pontos e resulta
em chute a gol. Como aqui
não há aquele tipo de traves

altas e estreitas, como nos

EUA, automaticamente o

<'

/' . ."

proximo cornprormsso esta

marcado para dia 5 de agosto,
,

•

AMADOR: SEGUNDA RODADA
A •

res e UI
. .

'

I a ara

•

I erama

,
'

]ARAGUA DO SUL - Três

equipes já despontam no

Campeonato Amador da 2a
Divisão da Liga Jaraguaense,
Com as vitórias no fim-de

semana, pela segunda, rodada
.

da competição, Noite a Fora,
Guarani e Rio Cerro lideram a

competição com seis pontos,
Estreante na competição, o

Noite a Fora, que realiza seus
,

jogos no Estádio do' Dom
Pedro, em Corupá, yenceu o

Tupy,. de Schroeder, fora de
casa por 3xO e, nos critérios de

desempate, está em primeiro
lugar.
O Guarani, que venceu o

Rio Molha fora de casa por
2x 1, ocupa a vice -líderança,
seguido pelo Rio Cerro, que
venceu o Garibaldi pelo
mesmo placar. No outro jogo
da rodada, a Ponte Preta
venceu o Cruz de Malta B por
3xl e, junto com o Garibaldi,

•

uaense

ocupam .a quarta colocação
A

com tres pontos.
Nos aspirantes, o Rio Cerro

fez 3x 1110 Garibaldi e assumiu a

liderança isolad-a com seis

pontos. Nos outros jogos, os

resultados foram os seguintes
Ponte Preta OxO Cruz de Malta
B e Rio Molha 1x2 Guarani. A

partida entre Tupv e Noite a

Fora não foi realizada porque
houve coincidência nas cores

dos uniformes. A Comissão

Disciplinar da Liga vai avaliar o
caso.

Com três pontos, dividem o

segundo lugar Rio Molha, JJ
Bordados (que folgou 11a

rodada), Tupy e Guarani. No

próximo domingo, a partir das
131130, será realizada a terceira

rodada, COl11 as seguintes
partidas Garibaldi x Ponte

Preta, Guarani x Rio' Cerro,
Noite a Fora x RioMolha e Cruz
de Malta B x lJ Bordados .:

I, •
. ,

J

. . ,..,

IVISaO
•

TAÇA POMERODE -

Jogando em casa, a equipe do
Vitória saiu na frente 11a

disputa por uma vaga na final
da Taça Pomerode. O time do
Bairro Rio da· Luz venceu o

Atlético Pomerodense por lxO
e precisa apenas de UIU empate,
no próximo domingo ern

Pomerode, para seguir adiante
11a competição. No outro jogo,

,

o Botafogo venceu o Agua

.

Verde de Pomerode, fora de

casa, pelo mesmo placar.
Na categoria aspirantes, que

aconteceu sábado, o Flamengo,
jogando em casa, saiu 11a frente
do Vitória ao fazer 2x 1 no rival.
No próximo sábado, no Bairro
Rio da Luz, o rubro-negro joga

.

pelo empate para ir chegar na
final. No outro jogo semifinal,
Caramuru e Atlético
Pomerodense não saíram do OxO.

,

Guarani venceu o Rio Molha fora de casa e é um dos líderes da
Segundona

'

•
.

,

.

.

,

JARDA: Equivale a mais ou menos 90 centímetros. O

campo tem 100 jardas (ou seja, 90metros).
,

TOUCHDOWN: E o objetivo principal. Significá levar a

bola até depois da linha de fundo inimiga (chamada
endzone), seja correndo, seja através de um passe. Vale seis'

pontos.
. ,

EXTRA POINT: E Lim chute que, se bem sucedido, vale um
ponte. Acontece sempre depois de UIU touchdown.

,

FIELD GOAL: E um chute que, se bem sucedido, vale três

pontos. Acontece quando UIU time desiste de tentar o

touchdown e prefere chutar a bola por entre as traves .

ENDZONE: A região do campo que fica depois da linha de
fundo. O objetivo do jogo é levar a bola até lá.

,

PUNT: E um chutão para 1011ge, que um time costuma dar
,

na sua quarta (e última) tentativa de avanço, para que o

adversário comece seu ataque o mais distante possível.
,

FUMBLE: E quando o jogador deixa a bola escapar de suas

mãos. Se UIU jogador do outro time pegar, ganha a posse de
,

,

bola e pode, na mesma, jogada tentar um touchdown. E a

pior coisa que pode acontecer para um jogador.
, .

QUARTERBACK: E o cérebro do time, o jogador que

lança a bola ou passa para outro atacante ao seu lado.
,

RUNNINGBACK: E o atacante encarregado de correr

com a bola nas rnãos, tentando furar o bloqueio inimigo.
,

WIDE RECEIVER: E o atacante encarregado e receber
passes em profundidade, muitas vezes já além da linha de
fundo inimiga (endzone).
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