
VENÂNCIO Df. SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONQRATO TOMELlN 1 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL 1 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL 1 2005

A vida à beira do abismo

ELEICÃO '

,:,
c

�

."

Dionei defende
exclusão do PR
de coligação
o ex-deputado Dionei da

Silva, pré-candidato do PT a

prefeito no ano que vem,
disse que vai defender na
reunião do partido, no
próximo sábado, 23, que não

seja aberta negociação com
o PR do prefeito Moacir
ertoldi com vistas à aliança
eleitoral.
A direção nacional do

PT proibiu alianças com o

PSDB e o DEM .a

Cerca de três metros de terra deslizaram, deixando casa rente à margem do barranco. Erosão teria acontecido por infiltração 115

23°
MÁXIMAMíNIMA

Sol com algumas nuvens.

Chove rápido durante o dia
e à noite.• 86

'I
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BRASIL I[�
Marta Suplicy é
convocada para
depor em CPI
A ministra do Turismo,

Marta Suplicy, fez
declarações a respeito da
crise do sistema aéreo
brasileiro. O que gerou

suspeita da oposição, que
apresentou requerimento
para convocar a ministra

para depor na CPI do

Apagão Aéreo da Câmara.
.oa

ESPETÁCULO lia
Cia de Dança se

apresenta em o

Vazio .das partes
.5

DE OLHO NO PAN
. H

Seleção feminina
de vôlei fará,

amistoso em JS
De olho no Pan, a equipe

do técnico José Roberto
Guimarães enfrentará a

Sérvia eMontenegro no dia

28, em horário a ser definido ..
O treinador garantiu que
vem com força máxima,
inclusive com as jogadoras '.
que atuam no vôlei europeu.
Além de Jaraguá do Sul,
Brusque também será unia

das sedes do confronto. lIB
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• EDITORIAL

Anti-Lei de Gerson
O que parecia uma utopia

nu� País campeão mundial
em corrupção vai se tornar

realidade: 90 mil gibis, 30mil
cartazes e DVDs sobre a

campanha "O que você tem

a ver com a corrupção" estão
sendo distribuídos nas escolas

públicas da rede estadual. A

mobilização de aproximada-.
mente 500 mil estudantes do
ensino fundamental faz parte
da segunda fase da campanha
idealizada pelo Centro de

Apoio da Infância e da

Juventude do Ministério
Público de Santa Catarina,
com o apoio da Secretaria de
Estado da Educação. O

objetivo da parceria é promo
ver momentos de reflexão e

desenvolvimento de valores
morais e éticos nos jovens.
Além da entrega dos

materiais para serem utili-

Crianças e adolescentes

que agora recebem este
material anti-corrupção
farão parte de uma

geração muito diferente"

zados em atividades peda
gógicas por professores e alu
nos, a campanha, que já ga
nha contorno nacional, vai
culminar com um concurso

estadual, envolvendo alunos
do ensino fundamental, em
que serão escolhidos os me

lhores desenhos, redações e

projetos sobre o tema.

Com abordagens diferen
ciadas, o assunto "corrupção"
será discutido pelas crianças
e adolescentes a partir de três

tipos de responsabilidade. A
responsabilidade para com os ,

próprios atos, a respon
sabilidade social e coletiva, a
fim de acabar com a impuni
dade, e a responsabilidade
para com as gerações futuras.

Na opinião do secretário
da Educação, Paulo Bauer, a

corrupção deve ser vista como

uma exceção, não como regra
geral, e alerta para a

mudança de algumas práticas
rotineiras que também podem
configurar atos de corrupção,
como a "cola", furar filas, etc.

As crianças e adolescentes

que agora recebem este

material anticorrupção certa
mente vão fazer parte de uma

geração muito diferente das
formadas há algumas décadas,
em que a "Lei de Gerson" (a
gente tem que levar vanta
gem em tudo ... ) era regra.

• ENTRE ASPAS

, 'Por que ninguém protestou quando a RCTV foi fechada" em 1976, por difusão'de
, �Qtíci�s falsas, pu quandofoi lacrada em 1980, por sensacionalismo, ou quando foi

fechàda em 1981, por difusão de programas pornográficos, ou quando foi condenada,
I 'Eo em 1981 ;porter ridicularizado o presldentãda República?".

"

Ignacio_Ramonet, editor do jornal francês Le Monde Diplomatique, sobre as críticas à não-renovação
da concessão da RCTV.

• PONTO DE VISTA .'

A importância do micro-crédito

para estimular o
empreendederlsmo regional

De olho no aquecimento
da economia e buscando ori

entar os seus associados quan
to a oportunidades de investi

mento para a melhoria dos

negócios, a ACIJS e a APEVI
estimulam informações sobre
os meios de captação de re

cursos. As plenárias têm

aberto espaço para que as

modalidades de crédito sejam
apresentadas, além de men

salmente oportunizarmos um

contato direto dos asso-ciados
com um con�ultor especializa
do que visita a entidade e fica
à disposição dos interessados.

Um destaque, contudo, é.
Q micro-crédito, que oportu-'
niza um acesso a recursos

especialmente aos micro e

pequenos empreendimentos.
Um dado interessante, apre
sentado durante a semana

pelo presidente da Agência
de Créditodo Vale do Itapocu
(ACREVI), Valéria [unkes, é

o de que desde a sua criação,
em 2002, a entidade já
liberou mais de 17 milhões em

.

recursos aplicados na região,
seja para empreendedores
formais e informais, desconto
de cheques para pessoas
físicas e jurídicas e emprés
timo consignado em folha de

pagamento.
Em Jaraguá do Sul, onde

a agência conta com 3.219

clientes, o volume de recursos
é de R$ 12,7 milhões, para
empreendedores de vários

segmentos de negócios. Mas
também nos demais municí

pios da região da Amvali é
.

possível perceber o quanto
esses recursos auxiliam o

empresário, por meio da

aplicação na melhoria da

gestão como para a compra de

equipamentos e outras apli
cações que acabam refletindo
nas suas empresas. É impor
tante ressaltar que os recur

sos são àcessíveis e o processo
desburocratizado, com a

possibilidade de captação de
valores que podem ir de R$
200,00 a R$ 12.500,00, com
juro de 3% ao mês, sem ne-

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

nhuma outra taxa extra. uma

vantagem é a de que no se

gundo empréstimo cai para
2,7% ao mês, podendo ser

utilizado para capital de giro,
fixo e misto. O quadro de

utilização dos recursos mostra

que a maioria dos clientes

(54%) utiliza os recursos para

giro, 24% para capital fixo e

22% misto. E dentre os to

madores de empréstimos na

Acrevi, 66% são empresas

legalizadas e 34% informais.
Para o associatismo, moda

lidades como a da ACREVI
ou mesmo as opções oferer
cidas por outras instituições
oficiais e privadas, represen- .

.

tam em última análise oportu
nidades que o mercado dispo
nibiliza. Muitas vezes, um

empresário perde oportuni
dades por falta de informa

ções sobre o que têm à sua

disposição. Nas entidades de

classe, o associado recebe
todas as informações para
tomar a decisão de acordo
com a sua conveniência.
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• DOS BLOGS

lij;JhiimUjLOBO
Outra reforma
o deputado Rodrigo
Rollemberg (PSB-DF), diz que
os pontos em votação pela .

Cãmara não traduzem uma

reforma política. Segundo ele,
a melhor resposta que o

Congresso poderia dar à

cobrança de moralidade que
está sendo feita pela sociedade
deveria aprovar medidas como:
1. O fim do foro privilegiado
para autoridades e a rejeição
ao projeto que garante foro

privilegiado a ex-autoridades;
2. Limite na edição de medidas

provisórias; 3. Mudanças na

elaboração do Orçamento de
forma a torná-lo impositivo; 4.
Redução drástica nos gastos
de campanha, eliminando
material de rua, carros de som,
limitando a campanha a

programas de tv, rádio, internet
e reuniões públicas. 5. Fim da

reeleição para cargos
executivos: 6. Apenas uma

reeleição para cargos eletivos

(deputado, vereador e

senador).

çf!f{JcriStianaIObO,gIObDIOg,COm,br

• DO LEITOR

lij;Jhi iiUjPADlGLlONE

o ibope da Globo
Que ninguém desista de se

interessar pela leitura do

original de "A Pedra do
Reino", Ariano Suassuna
puro, em função da
microssérie que entrou no ar·

terça-feira. Esteticamente, Luiz
Fernando Carvalho dá show.
Mas a compreensão do que a

tela estampa está longe de

alcançar a maestria obtida
com "Hoje é Dia de Maria" (só
para citar o último feito do

diretor). "A Pedra do Reino"

requer concentração absoluta
no que está em cena, algo que
o cinema dá, mas que na TV,
não funciona. A massa

mudou de canalou desligou a

TV na noite de terça. A Globo
ficou em terceiro lugar no
Ibope em São Paulo, com 12

pontos de média. A Record

ocupou a liderança. Verifica
se ainda mais precisão no

áudio, que para .alguns
diálogos pediria legenda para
a melhor compreensão da
platéia .

çf!f{JbIOQ,estadao,com.br/blog/padiQliOne

Hora da Verdade

A conclusão da votação
das medidas provisórias do
PAC (Programa de Acelera

ção do Crescimento) pelo
CongressoNacional compro
vam que a coalizão governa
mental está funcionando bem.
É o que avalia o presidente
nacional do PT, Ricardo
Berzoini, na entrevista sema
nal concedida ao Portal do PT.

"[Também é sinal de que] a

coordenação política conse

gue dirimir dúvidas e diver

gências eventuais na base do

governo", afirmou.

O que a classe trabalha
dora espera é que o sucesso

destamesma base de coalizão
se repita para impedir a

retirada de direitos trabalhis
tas na hora de votar o veto à

Emenda 3. Se o veto à emen

da 3 for derrubado, não

haverá como justificar a

redução de espaços do PT e

de seus tradicionais aliados
no governo para aumentar-a

- base de sustentação com

outros partidos.
Aprovar as medidas do

PAC (Programa de Acelera-

m'IIQiI'HSAKA�
Por_ aquelas bandas
Uma propaganda do governo A�do Tocantins veiculada nos
telões do aeroporto de Brasília
se encerra COI]l a frase "Aqui a
pecuária tem para onde llq
crescer". Ela convida para o un

investimento na cadeia jJs I

produtiva da carne. Só não IJj I

explica que esse crescimento TIB :

está sendo feito muitas vezes OJ I

com pecuaristas desmatando �b (

ilegalmente, expulsando IM ]
comunidades tradicionais e

usando escravos para .

economizar uns trocados na
.d I

produção. Isso parece aquela dB ,

propaganda, publicada na

mídia impressa pelo governo Ri (

goiano para atrair investidores 5D (

durante a ditadura militar.

"Traga sua poluição para riG �
Goiás", ela dizia. Em três Ül (

décadas, o pensamento Je� (

"venha, pode enírarslnta-se If; (
em casa e não precisa limpara

1 .

. £'1 1

sapatono capacho, pots o

povo de casa nem se importa
�b (

com isso" continua firme e is:

forte por aquelas bandas.

çf!f{JbIOQdOSakamoto.bli9,ig.com,br
os :

Sfl J

li 1

.,

Ib

•Sebastião Camargo
16

Professor e Presidente licenciado do BTl

Jaraguá do Sul. 01
rJI

11

ção do Crescimento) é muifR
fácil, porque na prática repriS
senta a liberação de biIhó
de reais para investimentpJ
nos estados e municípios. O I

. que eu quero ver é a reafi�
ção concreta do comprornism r

histórico do PTNacional com i

os trabalhadores assalariados.
A votação do veto à Emen�
3 será o termômetro para J

medir esse compromiss' çy
I

PT Nacional e também paq i

medir em que medida e par�t
de que compromissos a bq!r
de coalizão foi construída.J£

1)

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-rnai�
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, ca,xfu
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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OÊFINIÇÃO: PT DE JARAGUÁ DO SUL DÁ A PARTIDA PARA A ELEiÇÃO 2008

Partido faz encontro dia 23 para
�etinir estratégias e linha de ação
Dionei da Silva vai

efender que legenda

� @o negocie Gam a
I

atual administração

t JARAGUÁ DO SUL

PT do município faz n6

próximo sábado, 23, reunião
£ ampliada para discutir as

5 eleições do ano que vem. O

i encontro, que vai debater

ainda o planejamento 2007,
J contará com as presenças do

J deputado federal Carlita

I Merss e da candidata derro
ada ao Senado, LuciChoina

] ki. Em seguida, o diretório
s abre a discussão para definir
R as estratégias e a linha de a

t ção para a campanha eleitoral
f, de2008.

O ex-deputado Dionei da
C Silva, disse a intenção é ini

J ciar o processo eleitoral e

j estabelecer a linha de atua-

ção. Segundo ele, o partido
'I vai definir as equipes que
desenvolverão as quatro
ações: fortalecimento do
partido, relação com os

movimentos-sociais, cornu-
icação e governo Lula e as

eleições 2008. "Faremos uma
análise da conjuntura nacio-

o nal e estadual, erros e acertos,
tendo como horizonte as

PIERO RAGAZZI/OCP

Dionei defende uma aliança com poucos partidos e um governo "enxuto", com no máximo seis secretarias

eleições do ano que, vem",
revelou.

Na opinião de Dionei, o

PT precisa se posicionar em
relação ao governomunicipal
e as questões de interesse

público como partido. "Hoje,
os enfrentamentos são feitos

por lideranças, e não pelo
partido, porque o PT está

desarticulado. Precisa afinar
o discurso e fazer o debate em
nome do PT", sugeriu, apos
tando nas ações do governo
Lula e nas operações da
Polícia Federal como propa-

gandas para a legenda.
CANDIDATURAS - Pré

candidato declarado a

prefeito, Dionei evita falar no
assunto, afirmando que a·

questão será discutida na

reunião do dia 23. "Por

enquanto, sou o único pré
candidato. Mas outros com

panheiros têm intenção de
colocar o nome à disposição.
A partir do momento em que
as candidaturas forem oficia
lizadas iniciamos o debate
interno para definir o nome

do candidato", desviou.

Absurdo
Um estudante de Jaraguá

do Sul teve que descer do
6nibus porque o passe estava

vencido. Situação que se não
fosse constrangedora seria

inusitada, afinal a tarifa do
transporte coletivo no

município não foi reajustada.
Chtão, o que o jovem tinha era
�'I "
o passaporte" oficial para
fircular no trecho desejado.
"Com a palavra a adminis

(ttaÇãomunicipal, concedente
�oserviço.Ir

�S,UbstitUição
Comenta-se que o jovem

�duardo Marquardt será o

:próximo procurador de
Jaraguá do Sul Ele J'á traba-
'Ih

.

,

Ou no setor durante a

administração Irineu Pasold
_(PSDB), e foi denunciado
-porqUe"não possuía OAB,

�xigênCia da Ld Orgânica
ara exercer o cargo.
Agora pode, já recen

tem,ente conseguiu a OAB.

Ah, a política
o vereador emGuaramirim,

Marcos Mannes (PSDB),
divulgou nota acusando o

prefeito Mário Sério Peixer

(OEM) de criticá-lo "por
exercer o mandato em ple
nitude ... ,i Aproveita para
criticar a administração do

município e lembrar das
denúncias de irregularidades
que pesam sobre o governo.
Na verdade, Mannes está é

tentando ocupar espaço em

ano pré-eleitoral.

Cartório
o Tribunal de Justiça do

Estado abriu as inscrições
para o concurso público ao

ingresso atividade notarial e
de registro e de remoção dos
titulares. Os aprovados serão
os responsáveis pelos novos

cartórios ou substituirão
membros.
Para Jaraguá do Sul, foi

autorizada a instalação de
dois novos cartórios.

Em relação a possíveis
aliados nas eleições de 2008,
Dionei disse que o partido
ainda não tem posrçao
definida e que a única

deliberação da direção I

nacional é não coligar com o

PSDB nem com o DEM. "Sou
contra negociar com o atual

prefeito e vou defender essa

posição no partido", afirmou,
lembrando que mantém

conversações com outras

legendas, especialmente com
o PP do vereador Dieter

Janssen.

O CORREIO DOPOVO

Decisão do STF deve
beneficiar Ivo Konell

outras autoridades de primeiro
escalão também sejam con

templadas. Caso do deputado
federal Antonio Palocci (Fl
SP) e de Pedro Malan, ex

ministros da Fazenda no

governo Fernando Henrique
Cardoso (PSDB).

Na prática, a decisão
.

impede que as ações contra

agentes políticos acusados de

improbidade administrativa
tramite inicialmente na

primeira instância. Além disso,
a denúncia terá de ser

apresentada pelo procurador
geral da República, e não mais
por procuradores e promotores
de Justiça.

AÇÃO - Em janeiro, Konell
anunciou que aguardava a

publicação da decisão do STP

que revogou o enquadramento
na lei de improbidade admi
nistrativa do delito pelo qual
foi condenado, em julho de

2002, para se lançaroficialmen
te pré-candidato a prefeito.

CÉSAR JUNKES/OCP

JARAGUÁ DO SUL
.

Numa votação apertada,
seis a cinco, o STF (Supremo
Tribunal Federal) garantiu a

agentes políticos - ministros e

governadores - direito a foro

privilegiado em casos de ações
de improbidade adrninistra

tiva, mesmo que já tenham
deixado o cargo. A decisão
tende a beneficiar outros

suspeitos de envolvimento em
corrupção e administradores

públicos acusados de impro
bidade administrativa, como o
ex-deputado estadual Ivo
Konell (PMDB).

Com a decisão cerca de dez
mil inquéritos e ações contra
políticos podem ser arquivados
ou cancelados, porque não

poderiam começar a tramitar

na primeira instância da

Justiça, como ocorreu, mas em
tribunais superiores, já que há
direito a foro privilegiado.
Também abre brecha para que

üeclsãndeve ser estendlda para outros agentes políticos como Konell

Pizza
A maioria dos senadores dá como certo o arquivamento do

processo contra o presidente do
Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), por quebra
de decoro parlamentar. O relator do Conselho de Ética do
Senado, Epitácio Cafeteira (PTB-MA), sugeriu arquivar a

denúncia alegando falta de provas consistentes.

A proposta será votada hoje e a expectativa é que os colegas
acompanhem o voto do relator.

Emprego
o emprego na indústria brasileira cresceu pelo quarto mês

consecutivo. Em abril, o IBGE (InstitutoBrasileiro deGeografia
e Estatística) apurou aumento de 0,5% no setor em relação a

março, com ajuste sazonal.
Na comparação com o mesmo período dó ano passado, o nível
de emprego nas indústrias do país avançou 1,7%, marcando a

décima alta seguida.

Oficial
o engenheiro brasileiro João José Vasconcellos, funcionário
da construtora Norberto Odebrecht que foi seqüestrado no
Iraque em janeiro de 2005, estámorto. O Itamaraty informou
ontem que exames realizados por peritos forenses, com o apoio
da Embaixada do Brasil no Kuait, confirmaram a identidade
do brasileiro.
Os restos mortais de Vasconcellos serão enterrados hoje em

Juiz de Fora, Minas Gerais.

'ti----_.----------------�------------------------�--------------------------------��-------------------------�----------- ,I
,

. Desconliôhlelro
o vereador Jaime

Negherbon (sem partido)
deve se filiar ao PMDB e já
se colocou à disposição da
nova legenda para ser

candidato a prefeito na

eleição municipal do ano

que vem. Émuitapretensão
para um político que terá

muita dificuldade de se

reeleger vereador.

Moção
A Câmara de Jaraguá do

Sul aprovou, na sessão de
ontem, moção do vereador

Eugênio Garcia (PSDB) que
condena a tentativa do

governo federal de prorrogar
a CPMF. O documento faz
um apelo aos deputados
federais para que rejeitem a

proposta. "Pagamos muito

imposto", justificou.

Cobrança
o Ministério da Educação

enviou oficio à Câmara de

Jaraguá do Sul cobrando

investigação das denúncias
de irregularidades envol
vendo a terceirização da
merenda escolar no muni

cípio.
Se os vereadores tinham

outra intenção, agora terão

que levar a denúncia até o fim.
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POLITICAGEM: HOSPITAL DEVERÁ SAIR SOMENTE NAS PRÓXIMAS ELEiÇÕES Moradores criticam
retirada de meio-fio -Licitação para construção do

hospital está quase pronta JARAGUÁ DO SUL realização de alguma obra do I

gênero na localidade. I
A dona-de-casa Ivo�e '

Costa, 24 anos, comentou �ue
o fluxo de veículos na Afonso (

Nicoluzzi é muito grande e

que falta do meio-fio facil�t�
a ocorrência de acidentrs,
"Quando tem carro estacio.
nado nesse espaço, a gente se �

obriga a atravessar para o

outro lado ou a ficar andando
entre os carros", criticou, .

O aposentado Mauri�o
João Vicenti, 69, diz qJeI I

quando o meio-fio existi:' a
, [
area estava sempre tomad,
pelo mato. "A Prefeitura'só I

lem�rou de limpar e ro�ar
aqui (na rua) quando v�io
destruir o meio-fio", reels.
mou, acrescentando qbe
"não há justificativa par,

I

transformar um espaço pú. ,

blico em estacionament6", ,

(DZ)

Moradores da Vila Rau
reclamam a retirada de

aproximadamente 300metros
do meio-fio da Rua Afonso
Nicoluzzi. A comunidade diz

que a estrutura foi destruída

por caminhões da Prefeitura,
há cerca de dois meses, e que
o meio-fio foi pago pelos
moradores. O espaço agora
está sendo usado como esta

cionamento, colocando em

risco à vida dos pedestres.
O secretário de obras,

Alberto Marcatto, afirmou
que não há nenhuma auto

rização para retirar omeio-fio
no local. Disse, porém, que a

estrutura talvez tenha sido
retirada para a colocação de

tubulações pelo Samae. No

entanto, o diretor-geral do
Samac, Luís Fernando Mar

colla, disse desconhecer a

CÉSAR JUNKES/OCP

Duas semanas sem

qualquer contato
com responsáveis
pela obra

OSNIALVES
MASSARANDUBA

O Hospital Municipal de
. Massaranduba está sendo
construído à prestação. De
acordo com populares, o

hospital será utilizado como

promessa de campanha para
as próximas eleições e ainda
corre o risco de não sair do

projeto por questões finan
ceiras. A licitação para cons

trução do mesmo deverá sair

hoje, se pronto a tempo, fa
zendo com que haja concor

rência entre empresas inte

ressadas em dar seqüência às

obras do hospital.
O município já teve um

hospital que por 53 anos

serviu tanto a população local
como munícipes vizinhos. O
prefeito Daviu Léu fechou o

hospital argumentando que o
custo de manutenção de R$
20 mil mensais era inviável

para a Prefeitura. Cerca de 14
mil pessoas acabaram sendo

prejudicadas, tendo que
buscar auxílio médico em

>

;';:,i ,�. li.
.. .

� - ....... �- =-�

População massarandubense espera ver logo hospital pronto e em atlvidade

área de serviços (nos fundos).
No primeiro piso, com 800
metros quadrados, o plano é

de disponibilizar um centro

obstétrico cirúrgico. O prédio
foi projetado para suportar a

construção de quatro
pavimentos, no total. Quando
estiver pronto, a capacidade
será de 50 leitos.

., .• ;,ç\1�rol·,yJO.l;t9spitª1, ruas
estão sendo asfaltadas sem o

menor critério de neces

sidade, pois a rede de esgotos
está comprometida, a tubula
ção precisa ser trocada e

quando chove as ruas en

chem e o cheiro que volta das
fossas é insuportável.

total serão 1600 metros qua
drados de térreo, onde devem
funcionar um PA (na parte da
frente), o ambulatório e a

outras localidades e além do

hospital, o Posto de Saúde do
bairro Benjamin Constant
também está atrasado desde
maio de 2007, quando estava
prevista a sua inauguração.

O Correio do Povo está a

duas semanas tentando falar
com o· engenheiro Roberto
Léu, para saber mais a res

peito de prazos .e custos.j

Quando telefonado para a A conclusão das duas
Prefeitura, ele nunca está, e primeiras etapas, que
não retorna as ligações para contemplaram a estrutura
a redação do jornal. em pré-moldado, o

PROJETO - O Hospital fechamento das laterais e a

Municipal terá cerca de 23 <' cobertura, necessitaram de
leitos de internação e mais mais de R$ 500 mil
nove para observação. No

'

_

VALORES

Os valores apresentados
para o custo da obra no

inicio do projeto eram R$ 2
milhões.

Ivone diz que se obriga a atravessar a rua quando há carros estacionado\ G

BATE-PAPO Jovens Parlamentares
tomam posse

Prefeitura realiza hoje
curso de capacitação

DIVULGA,II a

,SCHROEDER GUARAMIRIM

A Prefeitura não estará

disponível para atendimento

popular em todos os setores

hoje, em função da implan
tação do programa S'S, que
terá auxílio dos técnicos do
Sebrae.

O modelo de gestão S'S

prevê ações de capacitação
dos servidores municipais de
todos os setores ligados à

prefeitura, desde o adminis
trativo passando pela saúde,
'educação, agricultura e obras
dentre outros. Segundo o

próprio Sebrae, o modelo de

gestão pretendido pela cidade
é pioneiro no Norte cata-

rinense. '

O programa tem como

meta proporcionar ao servidor
condições de trabalho que
conduzam ao desenvolvimento
e reconhecimento profissional.
Ü processo envolve os princí-

O programa jovem
parlamentar empossou no

inicio deste mês seus nove

representantes que foram
escolhidos através de eleições
escolares. Os alunos Tadeu

Rodrigues Cláudio e Vagner
de Lara, da Escola Lauro

Zimmermann, agradeceram o

apoio recebido e colocaram

que estarão se empenhando
para defender as propostas dos

colegas e das Associações de
Moradores junto ao Poder
Executivo. Eles pretendem
também se inteirar dos
trabalhos dos vereadores e

parabenizaram o Presidente
da Câmara de Vereadores

pela iniciativa do programa.
De acordo com Cássio

Gaeski, vereadormirim, "este
projeto trás para a linha de
frente a força jovem, que
acredita numa política com

5'S vai melhorar atendimento

pios de satisfação do cliente ou
munícipe no caso, envolvi
mento de todos os servidores,
gestão participativa, gerência
de processos, melhoria contí

nua, valorização das pessoas
entre outros.

De acordo com o prefeito
do município, "a intenção é

elevar o nível de atendimento

prestado pelos servidores a

toda população e produzir
qualidade de vida,". (OA)

Jovens apresentarão propostas

ética inteligência e trabalho�, ,"

Uma das primeiras propostai I.

'� o
apresentadas, é a elabolaça
da carteirinha de estudante, I

que em grandes cidade já i �

bemcomum.
I

Os Jovens Parlamentarei I'

voltam a se reunir no próJ(ÍfJ1� �
dia 22 de Junho, quando sen

eleita a mesa diretoraN �
definidas as comissões. (O

Equipe do O Correio do Povo visitou os alunos da Escola
Básica São José, em Corupá, na manhã de ontem. A
atividade fez parte da oficina de Jornalismo, inclusa no

projeto "Preservar é Amar", da empresa Lunelli Têxtil.
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PERIGO: MORADOR DIZ QUE CERCA DE TRÊS METROS DE TERRA DESLIZARAM

Família do Jaraguá Esquerdo deixa área de risco
rSegundo Defesa Civil,

o oJ.:

casa na encosta de
e 5Ibarranco corre risco
Ie 5J�e desabamento
o u2J

5:

1�AIANE ZANGHELINI
.oJARAGUÁ DO SUL

D· -o

:e 5? A DefesaCivil pediu, nessa
o o

semana, que uma família do

orJaraguá Esquerdo se retirasse

da casa onde vivia, na

o Of
encosta de um barranco, em

e, ,5�irtude do risco de desaba
a £

mento. Os moradores estão
a �líprovisoriamente na casa de

I)'

parentes e devemmorar num

l£loteamento popular da Tifa
o

�:�ch�bert (Bairro Amizade) a

;arur de novembro.5 O voluntário da Defesa

� :Civil, Carlos Alberto Dias,
ll- -JJ: _

" II informou que a erosao aeon-

leceu por infiltração. Se

OC! �:rgundo ele, a terra. teria

ffcumulado água d�s chuvas,iw,rovocando o deshzamento.

r .

Hoje, o município tem cerca

de 100 casas em área de risco,
amaioria delas localizadas na
Ilha da Figueira, Boa Vista e

TifaMartins.
"Parte das famílias habi

tam as encostas há vários

anos, quando a legislação
ambiental do município
ainda não considerava esses

pontos como áreas de preser
vação permanente", comen
tou Dias. A Fujama (Fun
dação Jaraguaense do Meio

Ambiente) pretende transfer
mar encostas de rio deso

cupadas em áreas de reflores
tamento.

O proprietário da resi

dência, Jaime Kannenberg, 27
anos, lembra que percebeu o

deslizamento quando ouviu

barulho vindo dos fundos da
casa. "No início, achei que
era chuva forte, aí olhei pela
janela e vi a terra caindo",
relembrou o motorista,
calculando que cerca de três

metros de terra deslizaram.

Hoje a casa está rente à

margem do barranco.
Segundo Kannenberg,

essa-foi a primeira vez que um
deslizamento dessa proporção
aconteceu no local. "Teve
outros deslizamentos antes,
mas nenhum colocou em risco

nossa segurança", disse. Ele
vivia há cerca de cinco anos

na casa, localizada na Rua

João Januário Ayroso, com a

esposa Maria Odete. O casal
agora está morando com a

filha de dois anos e meio na

casa da mãe dele, no Bairro
São Luís.

Por causa da possibilidade
de desabamento, os mora

dores foram irtscritos no

programa de cas;
. Jpulares.

A secretaria de habitação
informou que a família
obedece a todos os requisitos
exigidos para o cadastra
mento. A previsão é de que o
lote de casas do residencial

"Jardim das Acácias" fique
pronto no fim do ano.

prepara mais um espetáculo multimídia
I

• JARAGUÁ DO SUL

"Vazio das partes". Este é
. o nome do novo espetáculo

• unultirnídia da Cia de Dança
GpoEx/Scar. Depois de

OI Gotapresentar "Urbanicidades" ,
"'1: d" -" "Miempo e verao e ara-

- -

catu do Chico Rei", os baila
� �rinos. se prepararam para

�estrear uma montagem que
trata da solidão, tanto senti

mental, quanto material.
Para compor tudo isto, o

'I OÁ1PUPO experirnentou dife
rentes facetas do tema

durante oito meses de
trabalho. Hoje, os integrantes
produzem mais uma parte da
peça, dessa vez, aproveitando

o clima de vazio existente nas

pessoas que mesmo rodeadas

por outras, sentem falta de

algo mais. As filmagens são

feitas no Shopping Breithaupt
entre às 7 e 10 horas.

O resultado dos ensaios

pode ser visto no próximo dia
29, sexta-feira, no espaço
alternativo do Centro
Cultural Scar. A apresentação
acontece às 20WO na sala de

exposições instalada no

mesmo andar do Grande
Teatro. Depois disso, os

bailarinos voltam' a subir a

este palco em curta

temporada dos dias 4, 5 e 6
de julho. Os ingressos custam
R$ 10, mas estudantes e

idosos pagam apenas R$ 5. As
entradas começam a ser ven

didas na bilheteria na

entidade a partir de 27 'de
junho.

Conforme a coreógrafa do
GpoEx, Lisa Jaworski, a

intenção da trupe é seguir
com o espetáculo até o final
do ano. Neste tempo, "Vazio

. das Partes" deve passar em

vários bairros jaraguaenses e

também por diferentes
cidades de SantaCatarina. A

direção geral é de Gilmar
Moretti e o grupo é composto
de seis bailarinos, que juntos
ensaiaram quatro vezes por
semana desde setembro do
ano passado. (KE)

�,!Drogas apreendidas são incineradas pela Polícia
�JJARAGUÁ DO SUL

��
•

Cerca de 25 quilos de
drogas foram incinerados na

manhã de ontem pela Polícia
Civil e Juizado Especial de
Jaraguá do Sul. Eles são fruto

I' ,"r; de a�reensões feitas ao longo
ai I.CI dos ultimas seis anos nas quaisI -

owoe, s processos de porte ilegal de
e m substâncias entorpecentes
I � i_ chegaram ao fim.

Conforme o delegadoUriel
� I';" Ribeijo, a queima ocorrida
10 Orr nesta quinta-feira é um

d &15 benefício à sociedade. Isto
:J J porque, as buchas de maco

II Ip nha, pedras de crack e pape-

lotes de cocaína teriam sido
consumidas por dependentes
químicos, caso não estivessem
guardadas pela polícia. Além
desses 25 quilos já extermi

nados, outros 30 estão com a

equipe à espera da finalização
de processos para,

.

então,
terem o mesmo destino.

Segundo o juiz Rafael
Maas dos Anjos, casos como
estes estão pendentes por
causa de diversos motivos,
que incluem até mesmo o

sumiço dos indiciados. Ele
lembrou ainda que a inci

neração é inédita em Jaraguá
do Sul e abre precedentes

para a ocorrência de outras

ações desse tipo no futuro.
A droga, em maior

quantidade maconha, foi
queimada em um incinerador
montado nos arredores do
Batalhão de Polícia Militar,
fundos da Arena Jaraguá, no
Bairro Vila Lenzi. O equi
,pamento funciona com

temperatura entre900ºC e

1.00ÕºC, sendo que além de
dar fim às substâncias,
também filtra a fumaça antes

de ela ser exteriorizada pela
chaminé. Ele existe há
aproximadamente cinco anos.
(KE)

Família deixou casa e deve se mudar para loteamento de casas populares dentro de cinco meses

Associação promove aulas de ginástica
JARAGUÁ DO SUL

PIERO RAGAUI/OCP

Às aulas acontecem no

Centro Comunitário do

Cohajas, com duas sessões por
noite, sempre das 19 às 20
horas e das 20 às 21 horas. O
professor de Educação Física,
Daniel Piaaera, é quem
comanda as atividades.
Participam das aulas cerca de
70 pessoas das localidades
Ana Paula 1,' 2 e 3, lotea
menta Firenze e Corupá.

A Associação de Mora
dores do Bairro Tifa Martins
realiza aulas de ginástica
todas segundas e quartas
feiras. A iniciativa é inédita

e, segundo a articuladora da

associação, SandraMachado,
o Bairro é o único de Jaraguá
do Sul que oferece esse tipo
de atividade aos moradores. Cerca de 70 pparticipam das aulas

.

Cia"',
o '''-4<-e,.$ 'So

CJ,
.,.

o

. .
.

.

�ÁoO"#
de Jaraguá do Sul

(4Iirculo
Italiano I

�j
Curso de Degustação de Vinho '-'11O Círculo Italiano está oferecendo mais um curso de degustação da tão apreciada
bebida. O mesmo acontecerá nos dias 19 e 21/06/07 na sede do Círculo, com número I,..ide participantes limitado a 20 pessoas.
Inscreva-se através d; telefone 3370-8636, das 14:00 às 19:00h.

Curso de Língua Italiana - sábados

- ' j.
As pessoas interessadas em fazer o curso de língua italiana, estão abertas matdrullis l·

l',

para nova turma aos sábados, no horário das 09:00 às 11 :030h. I
I'Informações através do telefone 3370.8636, das 14:00 às 19:00hs e pelo e-mail: I'

circulo.italiano@netuno.com.br, �
I

Reconhecimento da Cidadania Italiana J
Conforme comunicado do Consulado Italiano de Curitiba, será novamente possível a 'Iapresentação de novos pedidos para· todos aqueles que pretendem solicitar (J i

reconhecimento da cidadania italiana "jure sanguinis" nos termos da Lei n. 91 de 1992, I
co� as �esmas m_odalidad:s utilizadas precedentemente.

..

.

, I
Maiores informações atraves do SIte: www.conscur itiba.e.steri.itv e pelo

tt';lefO�.l�, (4,n 'i"3455.4005, Agência Consolar de Joinville, no horário das 09:00 às 12:30 e das .lf�3Q ;til ,

.

17 :OOh, de segunda a sexta-feira.
.

;" .

, f

IMauro Tusset

Depto Comunicação
.Joãozinho Júlio Depiné
Presidente do Círculo
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Pizza na hora do almoço

A diretoria do Restaurante e Pizzaria Don Gennaro (foto),
Ademir da Silva, Ângela da Silva, Michele de Lima, eWolmir
de Lima, trazem desde o dia 1 Q de junho uma novidade para

Jaraguá do Sul. Agora o estabelecimento está oferecendo pizza
à la carte durante do meio-dia. O proprietário, Ademir da
Silva, conta que foram os clientes que deram a idéia, já que'
elessempre pediam pizza na hora do almoço. Segundo ele, o
movimento aumentou cerca de 35% no horário. Outra
novidade é Disk Pizza, também nomeio-dia. Mais informações
sobre pelo telefone 3370-9997.

Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Físicos

..........E .

Coordenadoria de Licitações e Contratos
lABAGIlADOSlll

E D I T A L
PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2007-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço GLOBAL

OBJETO: O presente edital consiste na contratação de serviços especializados em clínica

veterinária, com disposição 24 horas, compreendendo transportes, tratamentos e hospedagens
de animais (cães e gatos) que se encontrem errantes em vias públicas, desde que oferecendo
risco a população por serem agressivas, quanto a zoonoses, e ou atropelados, confonme

especificações descritas no Item l-Objeto do Edital e em conformidade com o Anexo 1- Minuta
de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI
COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 30 INCISO VII E VIII. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 29 de junho
de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt na 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura
dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de

Licitações e Contratos. Orçamento estimado para a contratação: R$ 27.220,00(vinte e sete mil
duzentos e vinte reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Inlernel no endereço www.;araguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 14 de junho de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretárip de Administração

Comunicado ao Assinante.

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

novo sistema de dados junto à Celesc, gerando atraso na

cobrança. Por este motivo, os que não receberam o

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

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

Depto. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

Em caso de dúvidas ligue:

O CORREIO DO POVO
P��1919

O CORREIO.COM
correio.com@ocolTeiodopovo.com.br

Carro novo
A Prefeitura de Guaramirim

comprou um veículo Cars a
HatchMaxx, quatro portas, no
valor de R$ 29 mil. A entrega
aconteceu na frente do prédio
da Prefeitura. O veículo será

utilizado pelo setor de Bem
estar Social. A administração
municipal informa que outros

três �arros estão em processo
de licitação.

Baile
A Sociedade Recreativa

Desportiva 25 de Julho, de

Jaraguá do Sul, promove
amanhã baile dos Namorados
e Festa de Rei. As festividades
têm início às 14h30 com a

concentração dos sócios na

sede social. O baile inicia às

23 horas com a animação da
. Banda Sangue Latino.

Jantar
O Jantar Dançante com

Leitão Assado da Sociedade
Atiradores Ribeirão Grande
da Luz, de Jaraguá do Sul,
acontece amanhã na sede da
entidade. A janta tem início

às 20h e às 22h, inicia o baile
com a animação da Banda

Renascer. Ingressos a R$l 2,
.. .

com direito ao jantar e baile,
e R$ 8 somente o baile.

Limpeza do Rio Itapocu
O Clube de Canoagem

Kentucky realiza amanhã a

limpeza do Rio Itapocu. A
saída será na sede do clube

(Rua 13 de maio, 141,
Bairro Czerniewicz) a partir
das 14 horas. A previsão é

limpar o trecho de cinco

quilômetro. Para sensibilizar
a população, o lixo reco

lhido será exposto na Praça

Ângelo Piazera. Vale lem
brar que qualquer pessoa

disposta a ajudar pode
participar do mutirão. O
evento tem parceria com a

Fundação Jaraguáense de
Meio Ambiente e as em

presas: Transpézia e Me

talúrgica HM. Mais infor

mações pelo telefone 3371-
1331.

Pesquisa e desenvolvimento

O cientista e diretor executivo do IGCB (Instijuto Grade
de Ciências Básicas), Etney Neves (foto), apresentou a

entidade aos empresários durante a plenária da Acijs e Apevi.
Ele mostrou o Programa Dossiê Azul, voltado. ao

desenvolvimento, pesquisa e inovação tecnológica, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. Com sede em Schroeder, o
IGCB já tem seis patentes depositadas e três projetos em fase
de desenvolvimento de protótipos. Atualmente são 24
cientistas pesquisando nas áreas de vidro e vitrocerâmica,
óptica, bioengenharia, eletrônica e meio-ambiente, mas a

meta é envolver 500 cientistas até 2010.

• LOTERIAS

concurso: 875

concurso: 731

30 - 32 - 39 - 44 - 45
50 - 63 - 64 - 78 - 82
84 - 89 - 92 - 94 - 99

Q
O CORREIO DO POVO �

Furto
Uma motocicleta Honda.

,

placa de Joinville, foi
roubada no

estacionamento da

empresa Weg 2. V.D., 26,
não sabia dizer o horário
do furto. A informação foi
repassada para as

cidades vizinhas. A
ocorrência foi atendida por
volta das 23h30 de terça
feira.

encontt�t e1U posição esttatégi"Ca.
proprietária Karem "StobflUS Menna (foto),
um móde(o Norte AXJ;l.ericaJ1o, com amplas suítes e

camas d� casal em caaa quarto. O estilo americane> prevê 8.000,00
taUJbém varanda e estaciçl1lamento de frente para o quarto.
Todas as 20 suítes são padronizadas e oferecem conforto �

.

para os hóspedes. O hotel tem 850 metros quadrados e

em área central, �a.Rua 28 de agosto, 94. Antonfo 4.000,00
Eduardo Menna' (dit.) e Victor Magno Menna também
estão à frente do empreendimento.

Furto 2
Na Rua João Planincheck,
Bairro Nova Brasília, em

Jataguá do Sul, aconteceu
um furte de uma moto

Yamaha, com placas de
Mafra. O veiculo estava no

estacionamento do
edifício Mathedi. A vítima,
v.P.S., 24, não soube
informar o horário do furto .

Roubo
Na quarta-feira, por volta
das 23 horas, foi atendida
uma ocorrência de roubo
na Rua Roberto Ziemann,
no Bairro Amizade, em

Jaraguá do Sul. A vítima
A.G.G., 17, estava

passando pela rua quando
dois homens deram voz de
assalto. A PM foi até o

local e abordou, RS., 24, e

A.A.S., 17, que estavam

embriagados. Ambos
foram conduzidos para a

Delegacia.

I j
,

I
�

, .

II INDICADORES

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

, DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,925

PARALELO 1 ,99

TURISMO

" NIKKEI (Tokio)

Qj.)lIt4ijU 0''':'"111
0,6641%
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LIGA FUTSAL: MALWEE VOLTA A JOGAR EM CASA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, CONTRA O TERESÓPOLIS

fárCiO não marcou, mas ressaltou o espírito guerreiro da equipe, que conseguiu dar a vitória e a liderança ao time jaraguaense
,

-

»aJ_wee vence Ulbra em jogo
I '

pmociollante e assume a ponta
�itória por 6x5 '

da competição com 33?ontos, acabo� tomando o segundo mm�to dep01�, Marcel marca
eixou a Malwee com

um a mais que os gauchos e aos 930, quando Augusto e deixa tudo igual.
também com uma partida a recebeu de Tiago e tocou de Aí apareceu a estrela do

f3.pontos,
um � mais. O próximo jogo será letra. Aos 14 minutos, Marcel camisa 15 Chico. Aos 16'21",

ais que os gauchos segunda-feira, 19h15, contra empatou mais uma vez e, na ele entra em quadra e a bola
o Petrópolis, na Arena. Os seqüência, Guilherme virou a sobra para ele fazer 5x4. Aos

LlMARPIVATIO ingressos estão a venda a partida, fazendo com que os 18'52", quando a Ulbra
�ARAGUÁ DO SUL partir de hoje. visitantes fossem para o buscava o empate, Chico

lA Malwee começou intervalo em vantagem. recebe belo passe e, livre,
Umjogo emocionante do pressionando a marcação no No segundo tempo, o avançapara tocarnasaídade

início ao fim com uma torcida campo adversário e abriu o ritmo foi o mesmo do início
'

Ivan. Os gaúchos ainda des
que não parava de cantar. placar com um minuto, com do jogo e a Malwee empatou contaram a 42 segundos do
Malwee e Ulbra fizeram um Leco completando, de cabe- a 1'14", comWilliam. Melhor fim, comMarcelcobrando tiro
dos melhores d�elos da Liga ça, passe de William. Os na partida.o time jaraguaense livre, mas quem comemorou

�007, digno de líderes. Me- gaúchos chegaram ao empate buscava o gol a todo instante. foi a Malwee. "Temos de ter

Ipor para os donos da casa aos 3'53. Lucas recebeu livre Até que, aos 13'22", Falcão este espírito sempre. Tivemos

�ue, com a Arena Jaraguá para marcar. A partir de sofre pênalti de Andrey. Na garra e determi-nação duran
Iftada, venceram por 6x5 e então, foi a Ulbra quem cobrança, o camisa 12 vira te todo o jogo", resumiu o ca

éjSsumiram a liderança isolada mareou sob pressão, mas novamente o placar. Mas um misa 9Márcio, no fim do jogo.
I
r

I

fttacante são-paulino
pOde pegar suspensão

BRUNO MIANI/VIPCOMM
SÃO PAULO .....-----.

,I'"
O atacante Lenny, 'ex

xodó' da torcida do Flumi
nense, não 10ga mais pelo
clube nesta temporada. A
informação da saída .do

jogador por empréstimo foi
confirmada pelo empresário
do atleta, Cassiano Pereira.
"A diretoria já aceita nego
ciá-lo com outros clubes, por
isso começamos a conversar

com algumas equipes". A
primeira a demonstrar
interesse no jogador foi o
Atlético - PRo

Marcelinho Carioca
acertou o retomo ao futebol.
O jogador de 35 anos assi

nou contrato com o Santo
André até o dia 31 de
novembro e irá se apresentar
na próxima segunda-feira. A
negociação foi confirmada

pelo presidente do clube,
Jairo Livolis. O dirigente
não quis revelar detalhes do
acordo, mas afirmou que o

time não fez um investi

mento absurdo para contra

tar Marcelinho.

RIO DE JANEIRO SÉRIE B

Ex-xodó deixa
o Fluminense

Marcelinho vai

para Santo André

Na próxima terça-feira,
19, o atacante Marcel, do
São Paulo, será julgado pelo
ST}D e pode pegar de 120 a

540 dias de suspensão. O
ipgador foi acusado por ter
dado uma cotovelada no

zagueiro David do Palmeiras,
no dia 27 de maio. A
diretoria alviverde resolveu
entrar�om uma ação depois
qUe dirigentes do São Paulo

rzeram o mesmo com

drnundo. Marcel pode pegar até 540 dias
,

I
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• LINHA DE FUNDO por Julimar Pivatto

Vôlei
A equipe ADV/FME de vôlei
mirim feminino também
tem compromisso pelo
Estadual. Elas viajam para
São Ludgero, onde
disputam a segunda etapa
da competição. As
adversárias, além da

equipe da casa, são

Camboriú, Barão e Eliane.
As jaraguaenses ocupam a

terceira colocação no geral
(entre as duas cnaves).

Base tricolor
Enfim, os juniores do Juventus/FME conquistaram o primeiro ponto no

Campeonato Estadual. Na quarta-feira, eles empataram em OxO com

o Avaí, em Florianópolis. Já o juvenil não conseguiu repetir o bom
desempenho e perdeu por 2x1. O técnico Biro-Biro reclamou muito da
arbitragem, já que o Moleque Travesso teve dois jogadores expulsos.
Mas a catecona juvenil continua com chances de classificação e

precisa conquistar seis pontos nas quatro partidas que restam. Neste
sábado, em casa, o Juventus/FME enfrenta o Atlético de Ibirama, uma
das melhores equipes do campeonato.

Basquete 1
A equipe Unimed/FME
disputa, a partir de hoje em

Blumenau, o terceiro

quadrangular do
Campeonato Estadual
Infanto-Juvenil Masculino. O
time jaraguaense disputou

.

apenas uma rodada e

perdeu as três partidas, e

vai buscar a reabilitação
contra o Carlos Heriaux/
Brusque e o Ipiranga e Bonja
(ambos de Blumenau).

Basquete 2
As meninas do Jangada!
FME infanto-juvenil também
têm comoromlsso pelo
estadual. Neste fim-de
semana, elas defendem a

liderança e a invencibilida
de da competição em São
José, contra o Bonja!
Joinville, a Adiee/Florianó
polis e o time da casa.

Jaraguá do Sul vai sediar o
último quadrangular da
competição de 20 a 22 de

julho.

rfft
..paRi tENiER

JARAGUÁ DO SUL

ARTIGOS ESPORTIVOS EI'!1 GERAL
Rua Reinoldo Rau. 340 sala 4 - Centro

Fone: 3055-2656

Futsal sub-17 disputa
returno em Joinville
JARAGUÁ DO SUL
A equipe Malwee/CEJ/

FME disputa, a partir de hoje,
em Joinville, o returno da

primeira fase do Campeonato
Estadual de Futsal Sub-17
Masculino. A rodada foi atra
sada por causa do Brasileiro
de Seleções da categoria.
Líder do Grupo com nove

pontos, o time jaraguaense
busca terminar a fase na

primeira colocàção, mas terá
três desfalques importantes,
todos por lesão.

O ala Malvado quebrou o

pé esquerdo e ficará 90 dias
afastado. Já Canoinhas fez

uma cirurgia no joelho
direito e o capitão Gilson
está com um estiramento na

coxa direita. Os três se

machucaram defendendo a

Seleção Catarinense. "Va
mos sentir muito estes

desfalques, principalmente
no decorrer da competição",
lamentou o técnico Augus
tinha Ferrari, que comandou
também comandou o sele
cionado barriga-verde. Hoje
os jaraguaenses enfrentam

Ituporanga, às 19h. Amanhã,
mais dois jogos. Às 9h contra
São Bento do Sul e às 17h
contra Joinville.

DIVULGAÇÃO

Malwee/CEJ/FME está com nove pontos e lidera o grupo
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AMISTOSO: EQUIPE SEGUE EM RITMO FORTE DE PREPARACÃO PARA O PAN-AMERICANO
�

Brasil enfrentará
I Sérvia e Montenegro
no dia 28 de junho
na Arena Jaraguá

Jaraguá do Sul recebe Seleção feminina de vôlei

JARAGUÁ DO SUL

A Arena Jaraguá vai

receber mais um grande
evento neste mês de junho.
Depois da Seleção Brasileira de
Futsal e dos jogos da Malwee

pela Liga, agora é a vez do time
de vôlei feminino, que se

prepara para os Jogos Pan
Americanos e fará um amistoso

em Jaraguá do Sul. O adver
sário das' brasileiras será a

Sérvia e Montenegro, no pró
ximo dia 28, quinta-feira, em
horário a ser definido. Antes de

Jaraguá do Sul, a equipe do
técnico José Roberto Gui
marães jogará em Brusque, no
dia 26.

O presidente da FME,
Jean Leutprecht, recebeu
ontem à tarde o caderno de

encargos para a partida e, por
isso, ainda não se sabe a hora
do jogo ou o valor dos in

gressos. Mas ressaltou a

importância do amistoso na

cidade. "São duas seleções
fortes e por isso a promessa é

de um grande espetáculo.
Tanto Brasil quanto Sérvia e

Montenegro estão entre as

principais potências do vôlei
mundial", comentou.

Enquanto isso, as jogadores
treinam em Saquarema (RJ),
já de olho no Pan. "Nós vamos

viajar para o Sul no dia 24 e

ficamos lá até o dia 29. Depois
dos jogos no Rio, teremos dois
dias de folga e voltamos no dia

quatro, já para o Pan", disse o

técnico José Roberto Gui
marães. Os amistosos serão a

única oportunidade para a

seleção feminina entrar em

quadra antes do Pan. E o

treinador não poderá poupar

ninguém, nem mesmo, as

jogadoras que ainda estão

defendendo seus times na

Itália, como a levantadora
Fofão, a meio-de-rede Wa
lewska e a ponteira [aqueline.
''A gente vai ter muito pouco

tempo para treinar com o time

completo. Espero já estar com

todas as jogadoras antes dos

amistosos", concluiu Zé
Roberto. Fofão é uma das jogadoras que vai defender a Seleção Brasileira na partida do próximo dia 28 contra a Sérvia e Montenegro

i e 5 u

Guia Médico!
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GOVERNADOR VOLTA
DE BRASíLIA COM
GARANTIAS SOBRE
O BESC E RODOVIAS

HAMAS DECLARA VITÓRIA
AO FATAH, ENTRAR NO
QUARTEL DE GAZA

,
II
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GOVERNADOR TEVE GARANTIAS DE MINISTROS SOBRE O BESC E RODOVIAS

LHS sai satisfeito
da Capital Federal
A viagem garantiu
a aprovação da

duplicação da BR-280
e do projeto para
obtenção de licença

THAís VICTER
BRASíLIA

O governador Luiz Henri
que da Silveira e uma comi

tiva de secretários se reuniram

nesta quarta-feira com os

ministros dos Transportes,
Saúde e Fazenda. Pelamanhã,
LHS esteve comoministro dos

,Transportes, Alfredo Pereira
doNascimento, para tratar de
projetos previstos pelo PAC

(Programa de Aceleração do

Crescimento). Os investi

mentos federais totalizam R$
1,89 bilhão.

Os recursos devem con

templar a duplicação de 63

quilômetros daBRA70, 24S,5
quilômetros da BR-I01, 62

quilômetros. da BRaso .e a

construção de 140 quilômetros
na BR-282. Os outros R$ 141
milhões serão destinados às

obras do Contorno de São
Francisco do Sul e Joinville.

LHS garantiu a aprovação
da duplicação da BR-2S0 e do

projeto executivo para obten- .

ção da licença ambiental. As

JAKSSON ZANCO/SECOM

O CORREIO DO PO¥
t

LHS em audiência com o ministro da Fazenda, Guido Mantega

grandes novidades do encon

tro de ontem em Brasília são a

liberação do trecho do Con
torno de [araguá do Sul pelo
TCU (Tribunal de Contas da
União), e o início da licitação,
nesta quinta-feira, para o

Contorno de Joinville.
Ainda pela manhã, Luiz

Henrique se reuniu com o

ministro da Saúde, José Tem
porão. O governador reivindi
cou reformas de urgência no

Hospital Regional de São José,
hospitais Celso Ramos e

Infantil, de Florianópolis, num
valor total de R$ S milhões. <'

BESC - No final da visita,
Luiz Henrique esteve no

Ministério da Fazenda. A

reunião durou mais de uma

hora e foram discutidos temas
como a incorporação do Besc
e as contas-salário. O Gover
no Federal já garantiu a

incorporação do Besc e

aguarda apenas autorização
daCVM e Banco Central. "O
ministro prometeu acelerar,
para os próximos 15 .dias; a
decisão,EstamÇjs.d�.í2g�Jldo ao
final de uma parafernália de
exigências burocráticas e

acredito que em agosto tere

mos uma concretizaçãodessa
operação", completa. Ominis

tro Guido Mantega garantiu
o pagamento dos R$ 210
milhões das contas-salário,
arrematadas pelo Bradesco.

Projeto promove
educação catarinense
FLORIANÓPOLIS

Cinco escolas da rede

pública de Santa Catarina re
ceberam durante esta semana',
a visita da diretora da Escola
SirWilliam Busrrough, Avrill
Newman, do Reino Unido, e
de representantes do Con
selhoNacional de Secretários
de Estado da Educação
(Consed) e do Conselho Bri
tânico. Na quarta-feira, a

comitiva esteve na Escola Pero
Vaz de Caminha, localizada
no bairro Capoeiras, em

Florianópolis. O objetivo da
visita foi conhecer as unida
des escolares que participam
do Projeto Liderança nas

Escolas, desenvolvido em

parceria entre Brasil e Reino

Unido, além de trocar expe
riências relacionadas à lide

rança e gestão escolar e fun

cionamento, cotidiano e pro-

blemáticas da unidade esco
lar, explica a coordenadora
do projeto na Secretaria de
Estado da Educação, Mari
Iene da Silva Pacheco.

'

Desenvolvido há dois
anos, o projeto contempla as

escolas Pera Vaz de Caminha

(Florianópolis), Giovani

Pasqualini Faraco (joinville),
Coronel Antônio Lehmkuhl

(Águas Mornas), Senador
Francisco Benjamin Gallotti

(Tubarão) e Honório Miran
da (Gaspar).

Na opinião da diretora da
escola Pera Vaz de Caminha,
Terezinha Lisabeth Becker

Coelho, o Projeto significá
um grande avanço e promove
ainda mais o cres-cimento no

que se refere à questão
pedagógica. "É de suma

• importância porque valoriza
nossos professores e alunos",
enfatiza.

r .

�

NEGÓCIOS

Itália apresenta
oportunidades

.

A Fiesc (Federação das

Indústrias) e a Câmara Ita
liana de Cométcio e Indústria
de Santa Catarina realizam

hoje o seminário Oportuni
dades de Negócios e

Investimentos entre o Estado
de Santa Catarina e a Região
do Vêneto, na Itália.

SEGURANÇA

Novo administrador
de presídio

O agente prisional Jorge
Luiz Volante assume interina

mente a diretoria do Presídio

Regional de Blumenau no

lugar de Ângelo Poltronieri. O
ato de transmissão de cargo,

que ocorreu na tarde desta

quarta-feira, na sede da Secre
taria de Desenvolvimento

Regional de Blumenau.

(,

Pelo Estado
Fórum Parlamentar Catarinense
tem novo coordenador. Deputado
João Matos (PMDBJ - à direita
- tomou posse nesta quinta-
feira, na sala da presidência da
Comissão de Agricultura da
Câmara. Foi prestigiado pelos
companheiros de partido Acélio
Casagrande e Celso Maldaner,
pela deputada Angela Amin (PPJ e
pelos deputados Nelson Goetten
(PR) e Djalma Berger (PSDB). O
antecessor, deputado Odacir
Zonta (PP), disse que deixa o
cargo com "grande expectativa de
que o colega fará bom trabalho':

Senadora IdeliSalvatti apresentou ontem projeto de lei que
inclui na Lei deDlretrízes e Bases da Educação Nacional (LOB) Til r

a possibilidade de eleição para diretores das escolas públicas. 1 D c

A proposta prevê eleição direta - com a participação de 5 I

professores, funcionários, alunos e pais - para mandato de b h
pelo menos dois anos.ldeli quer incluir a discussão do projeto
no debate que o Congresso Nacional fará sobre o Plano de
Desenvolvimento da Educação proposto pelo Governo Federal. í J

".
.j

são de Direitos e Garantias Fundamentail:Serão convidados representantes do M�
nistério Público Federal (MPF), Instituto del
Colonização e Reforma Agrária (lncra) e de
Governo do Estado. ii

Volta lO

Descontração
Nos bastidores da Esplanada dos Ministé
rios circulou que a reunião do governador
Luiz Henrique com o ministro da Fazenda
foi muito bem-humorada. LHS teria subido
para o gabinete de Guido Mantega com

toda a comitiva que o acompanhou em Bra
silia. Teria dito o ministro ao receber o chefe
do Executivo catarinense: "Nossa! Você veio
bem armado desta vez': É para "dar uma for
,ça': brincou o governador.

Embaixadores
Aproveitando a ida a Brasília, na quarta-fei
ra, Luiz Henrique se encontrou com os em

baixadores dos Estados Unidos, Itália e Chi
le. Com o norte-americano, LHS tratou da
inclusão de SC no roteiro turístico de apo
sentados e de assuntos da área tecnológica.
Com o italiano, acertou detalhes da missão
catarinense que irá àquele país no final do
mês. Já com o chileno combinou encontro
com a presidente Michelle Bachelet para
discutir sobre os corredores bioceânicos
rodoferroviários, que permitirão o uso de

portos catarinenses para a exportação de
produtos chilenos para a Europa e de pro
dutos brasileiros para o Oriente.

Porquinhos
Suinocultor catarínense cansou de esperar.
Depois de muitas tentativas sem consegui
ram colher frutos satisfatórios das reuniões
com o Governo Federal, lideranças do setor

organizam protesto para chamar a atenção
sobre a crise enfrentada pelos produtores.
Planejam soltar porquinhos no Ministério
da Agricultura, em Brasília.

_

Depois de entregar a ponte sobre o rial I

.

Mampltuba, emPasso de Torres, o P-arqlIéú 1

Industrial de Morro Grande e casas populam� p
res em Meleiro, governador Luiz HenriqullJc p
retorna ao Sul do Estado na próxima quin-

.

ta-feira (21) para mais duas inaugurações. Ã
f .�

primeira é o Sistema de Abastecimento d�� II

Água pela Casan, em Passo de Torres. Enil: a

Araranguá, LHS e autoridades inauguram OJ

Tomógrafo no Hospital Regional. JnI u
.

Lançamento 5IIT n

Encontro Municipal dos Democratas Joven'sln n

de Chapec6 e inauguração da sede do pailsi t:

tido na cidade ocorrem b,oje. Evento dev�� p
captar com o prefeito, João Rodrigues, sena·
-dor Raimundo Colombo e deputados Gelsor,
Merisio e Gervasio Silva. Às 20h, prefeito�� p

vereadores e lideranças da regional ChapJ£� p

có se reúnem, Sábado pela manhã aDEM favD d
encontro regional em Xanxerê, onde trata d#J� q
preparativos para o ano eleitoral.

se Recursos
Sistema Descentralizado de Captaçã9 dl
Recursos (SC Recursos), que visa busc ��verba em nível federal, será apresentad1 �
pelo secretário-Executivo de Articulação
Nacional, Geraldo Althoff, hoje na SDR Ar �
ranguá. O sistema abrange todo o Estad
As SDRs vão centralizar os mecanismos de

orientação e controle.

Aprovado
Assembléia Legislativa deve realizar em Reunião
julho audiência pública para discutir a si- A Associação de Diários do Interior de San-

tuação dos agricultores de Campos Novos ta Catarina (ADI�SC) reúne seus associado,
e Abdon Batista, no Meio-oeste, que pos- hoje, em Florianópolis. O encontro, na Cas £ a

suem cerca de'oito mil hectares de terras do Jornalista, será para debater sobre te·£

..contestadas por supostos quilombolas. mas relativos à entidade visando o fortal8jb

Requerimento já foi aprovado pela Comís- cimento da mídia regional do Estado, ,ia r
, �

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC COIU�� n

CHICO ALVES, CARlA DAllIANo. PATRICIA GOMES/FPOUS. TIIAls VlCTEIVBRASIUA, FRANCO VASCONCEllOS/SOMBRIO E JUlIANA SCHNElDEl\ICHA� b
.................." " ...•.................... ,.......... . .. .. . , c........ . ,..... . .

_c.c .. _.·
.. --1

Associados: A Gazeta- Biguaçu em Foco'

0tJ:1
t

liA· ]
Correia do Povo· Correio Laqeano- Correiodo,

� • .

Sul- Destaque Catarinense - Diário da C!��deó-
I�

. .. Diário da Manhã _ Diário do Iguaçu - Olano.
.

.

se r����õ ��::s�� �j:i��pioJ��!_������:� A�
_ OAtlântico _ Jornal Perfil- O Vale _ Sul Brasil- :
Tribuna - Tribuna Cafarinense - VozRegional J.Associação oos Diários do Interior
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� REQUERIMENTO FOI APRESENTADO POR DEPUTADO DO OEM

) oposição quer convocar
I

Marta em CPI do Apagão
I

Illegrantes
de CPI

, ticaram declaração
� d. ministra ao

� c mentar
"

� a'Crise nos aeroportos

A oposição apresentou
51 requerimento ontem para

II cfnvocar a: ministra do Tu

il ri�mo, Marta Suplicy, para
I

D ldepor na CPI do Apagão
I Aéreo da Câmara. O pedido

• i�i feito pelo deputado Vic
I

:'lres (DEM-PA). A votação
I

CIa requerimento ocorrerá

: ;6mente na próxima semana.
O requerimento é uma

j esposta à declaração de
1arta sobre a crise no sistema

éreo do pals. Ao comentar a
'ise na quarta-feira, Marta
[j'rmou: "Relaxa e goza

) orque você vai esquecer dos
n ranstornos". Depois, a mi

iI ustra divulgou nota descul
,c panda-se pela frase: "Quero
l\ peâir desculpas aos turistas e

f a todos os brasileiros pela
,[I frase infeliz que proferi hoje,
)f aotérmino deuma entrevista

I oletiva. Não tive por
11 intenção desdenhar, muito
'n menosminimizar os transtor
n nçs que estão sendo enfren
II tados pelos usuários do trans
� porte aéreo".

O documento apresentado
� pelo deputado é baseado nas

I� palavras de Marta. No pedido
D de convocação, Vic Pires diz
� qUeMarta causou "perplexão"

JOSÉ CRUZ/ABR

A ministra do Turismo, Marta Suplicy, pode ser chamada na CPI

com a frase, que, segundo ele,
é um "acinte" às pessoas.

"É de fundamental impor
tância a presença da sra.

Marta Suplicy nesta comissão,
com vistas a explicar as razões
porque, de modo tão seguro,
tem proposto, delforma jocosa
e irônica, calma aos passa

geiros", afirma o requeri

mento.

O pedido de convocação
foi apresentado durante sessão

marcada para .ouvir o depoi
mento de Fernando Perrone,
ex-presidente da 'Infraero.

Logo no início, o deputado
Wanderlei Macris (PSDB
SP) criticou Marta. I'É um

desrespeito. Não podemos
aceitar", disse. E foi rebatido

pelo petista Carlos Zarattini

(PT-SP). "A ministra teve a

humildade de pedir desculpas
e vem fazendo um .excelente
trabalho".

Da base do governo, o

deputado José Carios Araújo
(PR-BA) também repudiou
Marta. "A ministra errou. O
fato de ela pedir desculpas
não invalida", afirmou. Já o

deputado Eduardo Cunha

(PMDB-RJ), outro aliado do

governo, ironizou Marta. Ao

perceber que o presidenteda
CPI, Marcelo Castro (PMDB
PI), estava com problemas no
áudio do microfone, Cú'nha
alfinetou a ministra. "Relaxe,
presidente, relaxe", disse, sob
os risos dos colegas.

Como o governo tem ampla
maioria na CPI, a convocação
de Marta pode ter dificul
dades de aprovação. (G 1)

c
,

I Adiada a decisão
('

'obre voto em lista
! BRASíLIA

ACâmara dos Deputados
adiou para semana que vem

) a Votação do projeto que
determina a lista fechada
para eleições legislativas.

I Sem acordo e com. um nú-
1 mero alto de emendas (cercade 300), os deputados desis
tIram de apreciar a proposta
nesta quarta-feira, 13.

d
Pela proposta, o eleitor

I eix d(ta e votar diretamente
1 no candidato a vereador,

epUtado estadual e
I dep dUta o federal e passa a

VOtar no partido, que fica

responsável por organizar
uma lista pré-ordenada de
candidatos.
A votação mostrou que os

deputados contrários à lista
fechada (de PSDB, PDT, PR,
PTB, PP e PSB) erammaioria

dentro do plenário. O

requerimento havia sido

apresentado pelos partidos
pró-lista (PT, PMDB, DEM,
PPS e PC do B). Na votação
do requerimento, vitória dos
contrários à lista fechada: 245

)

a 194 e quatro abstenções.
Com isso, os líderes dos

partidos que querem a lista

preferiram adiar, a votação.

INVESTIGAÇÃO

CPI da Navalha é

entregue
Foi protocolado na Mesa

Diretora do Congresso na

quarta-feira, 13, com 1n
assinaturas de deputados e 30
de senadores, o pedido de

criação de uma CPMI para

apurar os fatos envolvidos na
Operação Navalha. O

deputado Júlio. Delgado
(PSB-MG), um dos autores

do requerimento, disse
acreditar que a iniciativa está

fadada ao fracasso. Segundo
Delgado, muitos

parlamentares estão sendo

'pressionados por integrantes
do governo e da base aliada a

retirar as assinaturas.

O CORREIO DO POVO

• PELO
� .. -

MUNDO
_� ;,�:

O chefe de negociações da Organização para a Libertação da
Palestina (OlP), Saeb Erekat, admitiu ontem o posicionamento de
uma força internacional para conter o conflito interno palestino em

Gaza, dizendo que "todas as opções estão abertas",
Nas declarações, Erekat, um dos principais conselheiros do

presidente palestino, Mahmoud Abbas, qualificou a situação na

Faixa de Gaza de "nefasta". Ele afirmou que, apesar dos esforços
. dos dirigentes de chegar a um acordo e reduzir a tensão, "a situação
apenas se deteriora".

Erekat negou as informações de que o movimento Fatah, liderado
por Abbas, e o islâmico Hamas, do primeiro-ministro Ismail Haniyeh,
tinham chegado a um novo acordo de cessar-fogo.

"Os mediadores egípcios continuam negociando uma trégua
.entre as partes. Estamos tentando chegar a um acordo", comentou,
sem explicar o que impede o consenso.

O movimento islâmico Hamas de.clarou vitória sobre seus rivais
da Fatah ontem, quando seus homens tomaram o quartel-general

. da Segurança Preventiva na Cidade de Gaza, afirmando que isso
, significava a "libertação" de Gaza. Nenhuma fonte do Fatah

confirmou a informação. O ataque do Hamas deixou pelo menos

14 mortos e 80 feridos.

OLP admite

força para
deter violência
em Gaza

Hamas anuncia
tomada de

quartel do Fatah

EXPLOSÃO ACIDENTAL
Cinco crianças palestinas morreram ontem devido à

explosão acidental de um projétil antigo, no sul da Faixa de
Gaza. A explosão ocorreu quando as vítimas brincavam
com o projétil. Segundo moradores, o projétil foi disparado
há algum tempo por um tanque israelense e não havia

explodido quando foi lançado.

ACUSADO SE SUICIDA
Um francês de 68 anos, acusado de estupro e que se

apresentava diante dos juízes, se suicidou com um disparo no

coração ao ouvir a sentença que Ó condenava a 12 anos de

prisão. O réu era acusado de estuprar menores em um caso nos

anos 80.

AJUDA DE ALIMENTOS
O governo da Coréia do Sul retornará a enviar alimentos à Coréia
do Norte. Serão enviadas 24 mil toneladas de milho" 12 mil de
legumes e 5 mil de trigo, entre outras remessas. Os sul-coreanos
haviam suspendido a ajuda por causa do teste de mísseis feito
por Pyongyang, capital da Coréia do Norte.

Sobe para 123 os mortos
Chegou a 123 o número de mortos em conseqüência das

inundações e dos deslizamentos ele terra no sul de Bangladesh
desde a segunda-feira, ao serem encontrados outros 15 corpos,
informou ontem fontes policiais.
Na quarta-feira, as forças de segurança benqalesas recuperaram
15 corpos submersos no lodo na região sul do país asiático.
As chuvas torrenciais que chegaram com a monção destruíram
vários bairros da cidade' de Chittagong, no sul do país. O local
finalmente começa a ver as inundações diminuírem depois do fim
das enchentes na região sul de Bangladesh - país com maior
dens.idade demográfica do planeta -, na quarta-feira.
O Governo já enviou mais de 14 mil toneladas de arroz e quase
300 peças de roupa aos moradores de Chittagong. (Agência EFE)

"

I

Ônibus bate em caminhão na França DIVULGAÇÃO

Um ônibus de estudantes trombou contra um caminhão em estrada na região de Reims, na
França. O acidente deixou dez feridos. Uma criança e um adulto morreram, eles estavam no

'ônibus que vinha de Luxemburgo. Quatros pessoas ficaram gravemente feridas. Outras seis

crianças, entre 10 e 1"2 anos, também foram levadas ao hospital. Segundo as primeiras
informações da imprensa francesa, o caminhão estava parado no acostamemo. Foram enviados
110 homens para socorrer os feridos.
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CULINARIA O CORREIO DO POVI ,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

CONFIRA ALGUMAS RECEITAS QUE VÃO AJUDAR NOS PREPARATIVOS .

Ninguém resiste
as delícias juninas

o Correio do Povo separou diversas receitas típicas de
. Festas [uninas para ajudar a fazer uma boa festa. Na culinária
junina não pode faltar o tradicional quentão, a 'irresistível

pamonha, o pé-de-moleque, a pipoca doce, além de uma

receita de canjica light, para quem 'não pretende exagerar
no doce. Depois de tudo pronto é só partir para a festança.

Para quem não pode'
exagerar no doce, a
canjica light é uma boa

, pedida

, '

,
,

r' .

,

,

Preparó; 1. Numa panela'grande, junte o açúcar, a
. cravo, a canela e o ngil)re. 2; Leve ao fogo m'
Golher de pau. Dei zínhar por aproxlmaoame
a ficar dourâdo. 3. Em seguida, adiclone a águ
ferver. 4. Abaixe o fogo e deixeJ:;ozinhar 5

quentão poruma peReira. Sirva quente.
,

, • ,> ,

"'\:"

a e muito fácil de fazer, a tradIcional pamonua não pode faltarnàS festas Júnjnas

ientes: 6 espigas grandes de milho; 1/2 xfcara (chá) de aç�a
de cocoi 1'pitada de sal;

'aro: 1. Descasque as espigas de milho, reservandoas palhas "

espiga� com o auxílio de um ralador grosso, sobre uma tig
o leite de coco e o sal ao milho ralado. MIsture bem.
s aomeio e costure as laterais cprtl linha branca de

aloa com o greme de milho e feche a ponta, amariando
tinh $.5. Le\le uma panela grande com· âgua ao fego

. pad' s de milho na água fervente e deixe cozinhar po�
m () auxílio de uma escumadeira e coloqu.e em,um

FEIJOADA DATURMA DA 7aFASE DE

. COMÉRCIO EXTERIOR DA UNEW

Delta: 07/07/07
local: Salão da Igreja Rainha da Paz

.

no Bairro Vila Nova
Valor: R$10,OO

Servil'Pmos das llh30 às 14hOO
Feijoeiro: Sérgio lazzaris

BithfNS disponlYfis tom, turma dtl1a f,$é df Comllrcio Emrior da UNERI,
!

MEXITEl3215-1902. ClVEl FlNANCIAMENfOS 3275-3300 EDNAlO CORREIO 00 POVO 3371·l� ,

comissaodfformandos@yahoo.com.br
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,í Estréia nesta segunda
1,: "Sete Pecados", novela
com grande elenco que

,i substituirá a mal
sucedida "Pé na Jaca"

Pé
na Jaca, a novela

dos "descamisados"
dá adeus ao

público e cai no
,o �"esquecimento. A trama não

agradou e conseqüentemente
â audiência foi desastrosa.
\ias a partir desta segunda, a
Globo aposta todas as fichas
em "Sete Pecados", novela
assinada por Walcyr
Carrasco e com direção geral

,

,

de Jorge Fernando.
� Popularizados pelos
I artistas plásticos desde o

� séc�lo,14, oS,sete pecados
�' capitais continuam
,,o

exercendo fascínio sobre o

homem contemporâneo. Eis
a pergunta: será que as

pessoas podem mudar,
�, .vencer os próprios pecados,
<

se transformar? A trama traz

o tema à tona, com todas as

controvérsias e facetas.
Sob�rba, inveja, ira,

preguiça, avareza, gula e

luxúria. Para cada um deles,
uma virtude: humildade,'
caridade, paciência,
diligência, generosidade,
temperança e castidade. A
protagonista Beatriz (Priscila
Fantin) vai perceber, ao ,

, longo da trama, que ambos
os lados são faces da mesma

moeda.
Como toda boa história, a

trama fala também de amor.

Quem nunca procurou ajuda
para conquistar o coração de
alguém? Muitos já

O CORREIO DO POVO -,

recorreram a cartomantes ou

pediram para o anjo da

guarda, fizeram tudo para ser

correspondidos. E o que
Beatriz será capaz de fazer

para conquistar o amor de
Dante (Reynaldo
Gianecchini) ?

Inspiradalivremente em

''A Divina Comédia", de
Dante Alighieri (1265-1321),
e Fausto, de Goethe (1749-
1832), "Sete Pecados" é uma

grande história de amor,

onde a paixão se confunde
com a luta pelo poder e pelo
dinheiro.

Viciada em todo o tipo de
leitura de sorte, a

personagem principal decide
d:msultar uma cartomante.
Ao fazer o jogo de Beatriz,
Custódia (Claudia Jimenez)
se ,surpreende' e diz à moça

que ela convive com os sete

pecados capitais e, mais,
gosta deles'! Beatriz se diverte,
afinal seria incapaz de viver
sem um bom pecado. A
cartomante repreende a

atitude e continua a ler as
cartas e a possibilidade dela
se livrar dos pecados por
amor. Irritada, Beatriz deixa
o pagamento da consulta na

mesa e sai.

A mãe, Rebeca, pergunta
se a'filha está realmente

apaixonada por Pedro, um
badalado chef com quem
está preste a casar, mas

Beatriz se limita a responder:
paixão não faz meu gênero.
De fato, o coração da jovem
está fechado. A única pessoa
de quem gostou foi o pai, um
grande empresário
desaparecido em um

acidente aéreo. Fora ele,
toda a vida esteve marc�da

pelo dinheiro e pelo interesse,
mesmo em família.

Na trama, o destaque fica

para o ator Reynaldo
Gianecchirü que interpretará
o taxista Dante, um homem
com alma de anjo, generoso,
apaixonado pela família,
'bem humorado, sempre
pronto a ajudar todo mundo.
"Sete Pecados" também
marca a volta de Gíovanna
Antonelli, às novelas. A
atriz é Clarice, mulher de
Dante e típica dona-de-casa
de classe média baixa. Para

ajudar nas despesas da casa,

faz bolos artísticos para
festas e casamentos, doces e

salgadinhos sob encomenda.

Agora basta saber se a

novela vaiagradar ao
público ou.cairá no

ostracismo da baixa '

audiência. Isso só o tempo
dirá!

•

I
•

I
DIVULGAÇÃO
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II PROGRAME-SE • SAIU NO O CORREIO H,Á 20 ANOS
� CINEMA

Joinville

Jaraguá do Sul

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

SegiTer/Qui)
Cine Shopping 2
Um Crime de Mestre
(16h30, 19h10, 21h30-
SeX/Seg/Ter/Qui) .

(19h30, 21 h45 - Sab/Dom/Qua)
Shrek Terceiro
(14h, 15h50, 17h40-
Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
Piratas do Caribe 3: No Fim do
Mundo
(14h20, 17h40, 21h-

1
SeX/Sab/Dom/Qua)
(17h40, 21 h - Seg/Ter/Qui)

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h30, r8�, 21 h10-
SeX/Seg/Qui)
(18h, 21h10-
Sab/Dom/Ter/Qua)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h
Sab/Dom/Ter/Qua)
Cine Cidade 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40,

.

21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
03h30, 15h30;17h30, 19h30,
21h30 - Todos os.díasj., c, ".,

Cine Mueller 2
,.

P�ratas do Caribe:.No j;im ,do, '

Mundo (Leg)
, " '

(14h40, 18h, 21 h1 ° =Todos os

dias)
Cine Mueller 3
O Amor Pode Dar Certo
(20�, 22h1 O-Todos os dias)
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(13h40, 16h50 - Todos os dias)

Blumenau

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

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

dias)
Cine Neumarkt 4
Premonições
(14h20, 21h40 - Todos os dias)
Totalmente Apaixonados
,(16h40, 19h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Homem Aranha 3 (Dub)
(14h40, 17h40 - Todos os dias)
Homem Aranha 3 (Leg) .

(21 h15 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo,(Dub)
(14h, 1?h20. 20h45 - Todos os

�ias)

� SERViÇOS
Jantar
JARAGUÁ DO SUL
SER Marisol
Jantar Típico Polonês

Hoje, às 19h30 .

Baile
JARAGUÁ DO SUL
Sociedade 25 de Julho
Baile dos Namorados
Amanhã, às 23 horas,

Campanha do Agasalho abre dia 20

A Divisão de Assistência Social da Prefeiturà e a Fundação Cultural de

Jaraguá do Sullançavam no dia 20 de junho de 1987, durante a Feira de
Arte e Artesanato, a Campanha do Agasalho, que objetiva arrecadar

roupas, calçados e cobertores, para posterior distribuição as pessoas
carentes do município, segundo matéria do Correio do Povo, edição de

6 a 12 de junho.
Na Feira haveria um posto de recepção, segundo informações de

Waltràud Nunes e Carlos Hoffmann que coordenam a campanha na

época. A rnatéría informava ainda que após o dia 20, os agasalhos
poderiam ser entregues na Av. Getúlio Vargas 503, na Divisão de

Assistência Social, ou então, haver comunicação telefônica (72-0888)
para apanho dos mesmos no local determinado.

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

Descansando no sol da tarde, a gatinha Lili foi clicada pela dona e leitora
) Sirlene Gaedke

• UTILIDADE PÚBLICA
�Palestra
A palestra "Procurando pais
para uma grande obra" será
ministra no dia 16 de junho,
sábado, na Cada de Oração
para Todos os povos (Rua
Max Wilhelm, 289), às
19h30.

�Baile
Amanhã na

Sociedade Bracinho,
em Schroeder,
acontece o Baile dos
Namorados. A festa

começa ás 23 horas.

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina

Sol com algumas nuvens na maior parte
'

do dia. No decorrer da tarde a

nebulosidade aumenta no estado e há

condições de pancadas isoladas de chuva
devido ao deslocamento de uma frente
fria pelo mar. Temperatura elevada,
declinando no final do dia associado a

aproximação de uma massa de ar seco e frio.

� Jaraguâ do Sul e Região

HOJE �, SÁBADO

Mi�: 17° C �) MiN: 13° C
MAX: 25° C

.' MÁX: 18° C
Sol com pancadas de Chuvoso
chuva

� Fases da lua

Sol com nuvensChuvoso

MINGUANTE � Legendas

08/06

NOVA CRESCENTE CHEIA
""_ ...J?:v

�" 4""", �
r '1 «<. •' r: '\ :�.,\.,--�-1 y, ,�

,

, (,,� ,

Ensolarado Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada
nublado

O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é o mundo do
" ,

O·CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

�
(�J

LORIANÓPÓLlS
MíN: í gO! MÁ)(: 28'

A
I
I
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
conrado pede perdão a Nina e vai

atrás de Eva. Lucas e Pérola amparam
Nina. Gonrado segue o carro de Eva.

Nina abraça Max, inconformada. Eva

derrapa e bate com a cabeça no

volante. Gonrado a acode e os dois

começam a discutir. Eva passa mal e

acha que está perdendo o bebê.

Conrado decide chamar Rafael. Lucas
repreende Gonrado e confessa que
escondeu seu amor por Nina durante

anos. Loreta aparta a briga entre os

dois. Zilda revela a Nina que Eva se

apaixonou por Gonrado e que está

grávida dele. Rafael é frio com Eva.

Max, Nina e Peter não se conformam

com a atitude de Pérola. Nina vai ao

encontro de Eva.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca'
Em função do término da novela, a

emissora preferiu não divulgar o

resumo dos últimos capítulos.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
A reportagem mostra que o Grupo
Cavalcanti ganhou a concorrência,
agora anulada. Daniel pede a fita para
se certificar se era mesmo Olavo.
Antenor tem alta do hospital e vai para
casa com Daniel. Paula elogia as

jóias de Evaldo.Daniel dá entrevista
condenando caixa dois e subornos.
Olavo garante a Vidal que não é ele na

reportagem da lV e que Daniel só

quer prejudicá-lo. Eloísa diz a
Vanderlei que Dinorá é muito
romântica. Bebel tem a primeira aula
com Virgínia. Daniel e Paula jantam
também no Duvivier com Belisário e

Virgínia. Paula fica intrigada quando
Neli diz que seus brincos são de um

designer italiano. Olavo se encontra
com Xavier. Paula diz a Daniel que Taís
deve estar enganando Evaldo.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Isabela fica furiosa porque a atendente
do laboratório não lhe entregou' o

resultado do exame de DNA de Drica.
Repórteres, fotógrafos e fãs invadem
o restaurante cercando. Felipe Dylon.
Nina tenta esconder-se dos flashes
dos fotógrafos. Belquiss pergunta a

Nina se é isso que ela quer para a sua

vida e Rick entende logo que foi sua
mãe quem avisou à imprensa.
Leonardo vai até a casa' de Freddy e

.

ambos trocam ameaças. Drica fica
radiante com a visita de Georgi - que
lhe entrega a prancha - e pede a

Marcelo para ajudar a tirar seu pai da
cadeia. Belquiss tem certeza que,
depois da confusão no restaurante,
Nina não vai mais querer saber de
Felipe Dylon.
� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Joana se levanta perplexa com o

sonho, aproxima-se de Jacson que
dorme profundamente. Joana o

observa longamente e lembra do
sonho em que se entrega a ele. Lisinha
telefona para Patrícia contando que
Carla chegou a casa dela chorando.

.. Wilson e Gelso acordam Felipe, lhe
dão uma camisa limpa e um

sanduíche de mortadela e o tiram do
centro comunitário e voa para a escola.
Desesperado porque ninguém acha
Felipe, Nogueira maltrata todos os

seus subordinados, inclusive Helio.
Torres estranha Felipe, que passa e

acena para ele. Pelo telefone, Neusa e

Nogueira se xingam mutuamente; ele

a.culpando pelo sumiço de Felipe; ela
dlzeA!Jo que ele o matou e está
fazendo essa onda toda para despistar
a crime.

Os resumos são de responsabilidade das emissoras

extra@ocorreiodopovo.com.br
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� �MAMÃE NA TV t�CUIDADOS :: ��DEPRESSÃO
Toda vez que Jorge �Quem viu conta qu Em "Paraíso Tropical", o
Fernando dirige uma Gláudia Raia tem d.a sofrimento de Joana
novela pode ter certeza de uma atenção-extra à suas (Fernanda Machado) só

que sua mãe, a atriz Hilda alimentação. É que a atriz está começando. Depois de
Rebelo vai aparecer na está gravando suas cenas

ter sido roubada pelo
telinha. E com "Sete

em "Sete Pecados', na namorado, ela entra em

Pecados", não vai ser depressão e fica cada dia
diferente. A mamãe Hilda qual ela interpreta uma

mais triste. O seu

vai viver a personagem
vilã interessada em roubar

relacionamento com Neli
Carina, a avó de Beatriz a herança de Beatriz (Beth Goulart) vai piorar
(Priscila Fantin). Corina foi (8riscila Fantin). p�r muito quando ela descobrir
vedete na juventude e "fazer bónito na telinh que a mãe mentiu sobre
ainda fala dos tempos em alguns assuntos de família.

que dançava vestida as calorias ingeridas para- Completamente perdida, el
apenas com uma cobra ao não ganhar nenhum .i-,<:- verá no pai a única pesso
redor do corpo. qUilinho a mais. em que pode confiar.

��APARECEU
Depois de romper com Q
empresário e dar um baita
bolo no Fashion Rio, Raica
Oliveira resolveu aparecer no
São Paulo Fashion Week. Eli!
falou a coluna da Monica

Bergamo do jornal Folha de
São Paulo: "Sou modelo há
muitos anos. Fiz trabalhos
muito importantes que não. é

qualquer modelo que faria. E
não foi pelo fato de, no
passado, ter namorado
pessoa tal. As pessoas não
estão aí para falar bem, só
querem falar mal. É inveja".

• SUDOKU

***

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um
quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha e cada
coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

• HORÓSCOPO

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

Tentação Light I

Eva não queria comer a maçã e a serpente não sabia como fazer para
convencê-Ia:
- Coma e você será como os anjos!
- Não! - respondeu Eva.
- Você será conhecedora de todo bem e todo mal!
- Não!
- Você será como Deus!
- Não!
A serpente já não agüentava mais tentar fazer aquela mulher comer a maçã.
Então teve uma idéia genial:
- Pode comer, querida! Eu juro que não engorda!
Ela comeu.

, I

Amendoins
O motorista do ônibus de uma excursão para senhoras da terceira idade
sentiu uma das velhinhas batendo no seu ombro, oferecendo um punhado
de amendoins torrados.
- Ah, obrigado! Disse ele, enquanto pegava o saquinho de amendoins.
Depois de uns dez minutos a velhinha volta, bate no seu ombro e oferece
mais um saquinho de amendoins.
- Obrigado, de novo!
Resumindo a estória, a cena se repetiu umas dez vezes. Aí, já meio
cabreiro, ele perguntou: "=I lil �

. "

,.: �
- Por quéVtlc�s estão 'ihé'ldarldo todos os saqUintfds lfe ámendoim, effl've1. :
de comerem? Vocês não gostam de amendoim?
- Ah, meu filho, nós não temos mais dentes e não agüentamos mastigar os
amendoins ...
- I;ntão porque vocês compraram tantos saquinhos assim?
- E que nós adoramos o chocolatinho que tem em volta ...

Áries 20/3 a 20/4
Mercúrio fica Retrógrado hoje à noite e assim
vai até 9/7. A notícia não é das melhores, mas ...
Desesperar jamais! Se tem papéis e

documentos a encaminhar e pessoas a

contatar, aproveite bem as próximas horas.
Depois, a velha receita: paciência e tolerância
com a lentidão alheia e com tranqueiras
diversas.

Câncer 21/6 a 21/7
E essa agora de Mercúrio Retrógrado! Ele
quer imitar o passo do caranguejo, é? Mas
nâo o deixe bagunçar sua vida. Assuntos
importantíssimos, dê o start. Já, agora
mesmo .. Depois, até 9/7, o lance é relaxar
as pinças e elaborar com cuidado o

caminho percorrido e preparar os próximos
trajetos.

Libra 23/9 a 22/10
Você pesou, mediu aqui e ali ... E? Não espere
mais pelo tempo que não espera por você.
Mercúrio fica Retn'grado a partir da noite de

hoje até 9/7 e, aí sim, você vai ver enrolação.
É isso que você quer? Resolva a parada. E
depois curta a desaceleração dos assuntos
externos pra ficar se enroscando com a tal
pessoa ...

Capricórnio 22/12, a 21/1
Como um organizado càpricorniano, você
deve ter antecipado seus movimentos ao

período de Mercúrio Retrógrado que, começa
hoje à noite e vai até 9/7. Não sabia? Agora
sabe. Não é o fim do mundo, mas pode

I

atravancar seus planos: Ainda há tempo:
telefone, telepatia, teletransporte ... Tá
valendo!

Touro 21/4 a 20/5
Já que gosta de levar a vida com calma, a

Retrogradação de Mercúrio (de hoje à noite
até 9/7) não trará perturbação. Se há

pendências ou urgências, dê um jeito. No
mais, a melhor programação será passear
por seus labirintos internos. Não esqueça de
arranjar um rolo de barbante bem grande pra
não se perder.

Leão 22/7 a 22/8
Excelência e brilho, não é assim que você
gosta? A Retrogradação de Mercúrio, que
inicia hoje à noite e vai até 9/7, é especial para
aprlmorar movimentos e montar estratégias.
Aproveite pra ficar um pouco mais na leo
caverna conversando com seus botões,
namorando ... Antes disso, porém, resolva
pendências.

Escorpião 23/10 a21/11
Nada de sinfonias inacabadas, apresse o

andamento. Não vai- ser o tal Mercúrio
Retrógrado que vai atrapalhar seu show.
Mande os convites, distribua as pautas pro
pessoal. Ponha tudo no tom, agora. Depois,
até 9/7, relaxe e vá fundo nos ensaios,
aprimoramentos, etc. Mantenha céu e Terra
em afinação.

Aquário 21/1 a 18/2
Produção é a palavra-chave pra hoje.
Concentre-se e ponha sua mente genial a
funcionar a serviço de seus assuntos terrenos.
À noite, Mercúrio entra em Retrogradação e vai
nesse embalo esquisito até 9/7. Contatos, -

contratas, tirar o brevê? Não deixe nada pra
.

depois. A não ser. que queira ficar olhando pro
teto ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Mercúrio, seu astro regente, fica Retrógrado
mais uma vez: é a partir a noite de hoje, até
9/7. Claro, você já sabia, mas não custa
lembrar. O assunto que Ia deixando pra
amanhã, mate a charada agora. Depois você

_

terá bastante tempo pra pensar, repensar,
revisar textos, aperfeiçoar técnicas e burilar
discursos.

Virgem 23/8 a 22/9
Sentimos informar, ,mas seu regente
Mercúrio entra em Retrogradação outra vez.

De hoje à noite até 9/7. Nessa fase, a

barbada é cuidar dos assuntos pessoais e

privados. Aproveite cada minuto e agilize
negócios, papéis e contatos que dependem
de você. ,O que não depende? Faça uma

pressão (leve).

Sagitário 22/11 a 21/12
Não espere a pessoa mudar de país pra
expressar seu afeto. O coração bate forte, a

alma é veloz, mas parece que a cabeça insiste
em atravessar o ritmo. Mercúrio fica
Retrógrado de hoje à noite até 9/7 e as

comunicações e conexões podem ficar mais
difíceis. No amor ou nos negócios, vá a

galope. Pocotó ...

Peixes 19/2 a 19/3
o gerenciamento de seu cofrinho anda meio
abandonado? Organize seus extratos e vá
atrás de quem lhe deve, não deixe seu

crédito e seu prestígio por conta do
sabotador de plantão. Mercúrio fica
Retrógrado de hoje à noite até 9/7, e pode
comprometer negócios e atividades de
comunicação. Ação, agora!

,
\
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II TE CONTEI!

CORREIO DO POVO

MAU ATENDIMENTO
Durante a semana, recebi uma

ligação de um amigo, mas

corno ele é muito conhecido
na cidade, pediu gentilmente
que eu não divulgasse o seu

nome. No telefone ele se

mostrou totalmente indignado
com o mau atendimento do
posto do INSS de [aragua.
Disse também que as pessoas

que trabalham nesse órgão
público, principalmente
aquelas atrás do balcão, fazem
pouco caso dos pacientes,
chegam até a debochar de
quem amarga no mínimo duas
horas na fila - mesmo das

pessoas deficientes. É mole?
Nunca fui lá, não conheço este

estabelecimento, mas está aí o

recado.

STAMMTISCH
Grupos que não confirmaram

presença para a 5a Stamm tisch,
que acontece no próximo dia
28 de julho, em Jaraguá,
corram porque hoje é o último
dia de inscrição.

INSP,EÇÃO
Dia 30 de junho o Núcleo de
Automecânicas Acijs-Apevi
movimenta a tradicional
Inspeção Veicular Gratuita.
Coisa boa, né? Então quem

quiser dar aquele trato no

carro é só dar uma esticadinha
até o Pavilhão Municipal de
Eventos que a rapaziada estará

lá esperta para atendê-los. O
babado começa às 8 horas da
matina. A entrada é grátis, mas
como sugestão levem um 1 kg
de alimento não perecível.

FÁBRICA TRANCE
É bem nesta sexta-feira, a partir
das 23 horas, que acontece no
Pavilhão de Eventos de
Guaramirim a festa Fábrica
Trance. O babado vai reunir

atrações como o DJ [ully V, DJ
Geovana Bonelli, DJ Caverna e

também malabares. Para as

mulheres, a entrada é free até a

meianoite.

PIPOCA
Hoje, das 7 até as 10 horas da
manhã, a polivalente Lisa

Jaworski leva os bailarinos do

GpoEx (Grupo de

Experimentação Cênica) para

gravarem, no Shopping
Breithaupt, cenas de sua

autoria que serão projetadas
durante o espetáculo de dança
contemporânea Vazio das
partes, que estréia no dia 29 de
junho no espaço alternativo da
Scar, às 20h 30min.

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonça!ves@netuno.com.br)

Shirle [unkes e Kedhley Natali fazem pose para coluna durante festa beneficente.

TEATRO
A Scar promete lotar o grande t�atro amanhã às 20h 30min para a apresentação da peça "Fala
Baixo Senão eu Grito", com os atores Beatriz Nogueira e Eriberto Leão.

O empresário Leonidas Bruno Bogo e a esposa Leonora Bogo, estão de volta a [araguá, depois de
curtirem 20 dias de passeio pela Europa.

� OPTICA EjOALHERIA

Disque-entrega
3275·1689

.d1."P Farmácia,
., arana

(47) 3370-6845.

Hoje à noite, no aristocrático Clube. Atlético Baependi, acontece a
tradicional Festa do CPL - evento que reúne os profissionais liberais da
área da saúde, construção cível e jurídica. Ingressos na secretaria da
entidade ..

Amanhã tem chorinho com o grupo Orelha. de Cobra no bar Meu
Boteco. Música brasileira de primeira linha.

Neste frio gostoso, nada melhor do que curtir amanhã, a partir das 20
horas, a 8aNoite das Sopas Húngaras no ParqueMunicipal de Eventos de
Jaraguá.

Amanhã, a partir das 15 horas, acontece o 3° Café Vocacional no
Seminário de Corupá. Os convites custam 12 reais.

No sábado (16), acontece na Sociedade Bracinho, em Schroeder,
grandioso baile com a BandaMontreal.

Quem está desfilando num reluzente Peugeot 307 conversível é minha'
querida amiga Lurdes Freiberger, esposa do empresário e camarada
Renato Freiberger. Omimo veio bem no Dia deisNamorados.

Hilária a presença do amigo Chico Píerrnann quarta-feira no Smurfs
Lanches. O promoter apareceu fantasiado de macaco para divulgar,
literalmente, a sua festa à fantasia que acontece amanhã na ComBat.

O meu abraço carinhoso de hoje vai para o empresário Sandro Wille,
figura extremamente carismática em quem a gente pode confiar.

SESSÃO PIPOCA
A OICA DE HOJE É:

CIDADE DO SILÊNCIO

com Jennifer Lopez e

Antonio Bandeiras
3275 2058/99320502

FRASE DO DIA II OICA DE SEXTA

"Muitas pessoas perdem as

pequenas alegrias enquanto
aguardam a grande felicidade"
Pearl S. Buck.

Curtir o Caramba
'

s em

lndaial.

O ator global Rodrigo Veronese, está prontinho para curtir a 6'

Feijoada do Moa que acontece dia 25 de agosto.
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