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tra Entre as melhores na educaçã

CENSO

Brasileiro está
mais velho
eurbano
Segundo dados

preliminares do IBGE
(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), o
Brasil está mais velho e

mais urbano. Existem mais

pessoas acima de 60 anos,

enquanto o número de
nascimentos está caindo.
Devido ao êxodo rural,
iniciado nos anos de 1950,
população está mais urbana .

• 81 Falta de acompanhamento dos pais na aprendizagem é uma das maiores dificuldades da área de educação do município

Dávio Leu é acusado de ameaçar professora

,
-!

ARQUIVO/Dep
,

o prefeito de Massaranduba,

qávio Leu (Q§.
.

acusado

iP'�la professorâ ,

Girardi de ameaç�- a:
Ela registrou boletim de

ocorrência na delegacia da
cidade. No termo

circunstanciado, que está no

Fórum de Guaramirim,
,Bernadete afirU).a gue1teu disse
i

que ela deveria 't�E '

'medo, "porque M�'���t,anduba é

'facínho, facinho'":
A secretária do prefeito disse

que "ele não fala com O

Correio do Povo" • 3

OLESC

'Equipes da

região viajam
para regional

Treze equipes de quatro
cidades da região estão em

Camboriú onde, a partir de
hoje, disputam vaga para a

fase estadual da Olesc. São
seis equipes de Guaramirim,
quatro de Jaraguá do Sul,
duas de Corupá e uma de
Massaranduba. A

competição segue até a

próxima terça-feira, 26.
.8

'\

Samuel Lopes
compete no

Brasileiro
o atirador jaraguaense

viaja hoje para São Li ís

(MA), onde disputa a

última competição
,� nacional de tire antes (lou

Jogos Pari-Americanos.
Lopes tem ainda pela
frente uma etapa do
Catarinense, no dia 30 e n

Brusque. A apresentação
na Seleção Brasileira será

no dia 5 de julho.• 7

JARAGUÁ DO SUL'.

Cassuli Advogados Associados
OAB / se 397/99

(47) 337,1 7511

���£presar,��!.J

Programação de
aniversário tem

" . .

musica e rrrco
.5

25�
MÁXIMA ""

Dia de sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As nuvens

aumentam no decorrer
da tarde .• 86
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OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Caminho das pedras
. Um dos maiores problemas

da centralização de recursos em

B:ç;sília, tão' combatida pelo
governador Luiz Henrique, é

exatamente a dificuldade que os

municípios têm para acessar

estes recursos. Isso criou uma

máquina de "facilitação" na

Capital Federal, um dos graves
defeitos que o Brasil não

conseguirá corrigir enquanto
não descentralizar e enquanto
não houver um efetivo combate
às causas da corrupção.

Por isso, os Estados e

municípios têm de encontrar

fórmulas para arrancar o

dinheiro dos cofres dos
ministérios.Com este objetivo,
o secretário-executivo de

ArticulaçãoNacional, Geraldo
Althoff, apresentará o projeto
SC Recursos na próxima
terçafeira no auditório ·da
Secretaria Regional de Itajaí, O

o se Recursos é um

conjunto de ações
dir.ecionadas a promover o
aumento do fluxo de
recursos do Governo
Federal"

sistema eletrônico capaz de

disponibilizar, em tempo real,
dados sobre os programas do
Governo Federal e oferecer
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• PONTO DE VISTA

Ensino é dever do Estado e

compromisso da sociedade

O avançado patamar de

qualidade e alta produção
científica dos institutos de

pesquisa e universidades dos
Estados Unidos, com certeza

um dos fatores que viabilizou
o desenvolvimento do país e

sua fabulosa economia, en
contra nas contribuições da
sociedade um de seus princi
pais pilares de sustentação.
Tal prática remonta ao Século
XVII, fomentada pela
consciência dos cidadãos
sobre sua responsabilidade de

participar ativamente com

doações e trabalhos voluntá
rios, objetivando ao desenvol
vimento da educação.

Essa predisposição cívica

dos norte -americanos tam

bém foi reforçada e estimu

lada pelo profissionalismo na

captação de recursos por

parte das escolas e univer

sidades. Ao longo desses 400
anos desde o advento da prá
tica, os Estados Unidos desen-

volveram técnicas, publica
ram centenas de livros e

artigos, constituíram a

prestigiada, bem paga e

reconhecida profissão de

captador de recursos (fun
draiser), promoveram treina

mento e conferiram respei
tabilidade a esse trabalho.

Outros países, em distin
tos estágios de avanço,
desenvolvem programas do

gênero, conforme constatei

em universidades do Cana

dá, Irlanda, Reino Unido e

Ásia. Verificou-se, entre 1996
e 2000, na Universidade de

Monterey, no México: foram
obtidos US$ 27,2 milhões,
provenientes de ex-alunos e

até de funcionários ,que se .

envolveram com o projeto. Os
mexi-canos, assim como os

brasi-leiros, historicamente
não doam-para instituições de
ensino, pois consideram ser

isto obrigação apenas do

governo e/ou dos proprie-

.Custódio Pereira
Diretor geral das Faculdades
Integradas Rio Branco,
especialista em Ensino

Superior e Gestão Universitária.

tários de escolas particulares,
inclusive fundações. É tomo

se a educação nada tivesse a

ver com a comunidade.
Para as escolas e univer

sidades brasileiras obterem

doações em maior volume e

freqüência, terá de ser desen
volvido amplo trabalho, a

começar pela formação de

profissionais (fundraisers)
preparados para planejar e

atuar com competência na

captação de recursos.

Considerando o significado
do desafio para o nosso país,
um passo importante para a

discussão do tema será o I

Congresso Internacional de
Sustentabilidade, Desenvolvi
mento e Ex-Alunos para Esco
las e Universidades. O evento

será realizado nos dias 21 e 22
de setembro de 2007, nas Fa
culdades Integradas Rio Bran
co - em parceria corn a AFP

(Association of Fundrasing
Professionals), em São Paulo.
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I: (ill'! i:);;1 "]PERON
Desvalorizado
o Campeonato Brasileiro é a

principal competição de
futebol do país. Por isso ele
deveria ser muito valorizado.
Mas acontece o contrário.
Parecemos esquecer que,
mesmo sem a presença dos
melhores jogadores, o nosso
torneio continua sendo um

dos mais disputados e

difíceis do planeta. Nenhum
campeonato começa com

tantos candidatos ao título e

é tão imprevisível. Não se

pode pensar hum torneio

capaz de motivar o torcedor

quando ele começa - como

aconteceu esse ano - no dia
das mães, apenas uma

semana após o término dos
Estaduais. O Brasileiro
deveria começar no mínimo

quinze dias após o final dos
estaduais. Com isso seria

possível ter duas semanas

para promover-o início do
torneio e os torcedores
teriam um tempo para
curtirem o título e se

motivarem para o Nacional.

�futebolnarede@fOlha'.com.br

·'R·!,·i)·!·.,LH�.�A�M�O�R-IM-G....(��
Benefício não pag�
Aposentados e pensionistas

I

da Varig e da VASP
protestaram nesta terça-feir�dia 19, contra a falta de
pagamento dos benefícios �a
categoria. O fundo de pens¥r '

da Varig, Aerus, fez o últimQol
pagamento no dia 10 de jun��
deste ano. Quem depende dü01 i

fundo da VASp'1 o Aeros Vas�St 1

não recebe os benefícios hál I

dois anos. Manifestantes Ul.� I
.

(

percorreram um trecho da ,(,

AvenidaWashington Luiz, bB (

que dá acesso ao Aeroporto'
de Congônhas. Segundo a I

Associação dos Aeronautassi: I

Aeroviários do Brasil, a
m i

Justiça determinou o 5� i

pagamento dos benefícios 101 (

que ainda não teriam sido
'o (

feitos pelo Governo FederaU
assessoria de imprensa da q (

Secretaria de Previdência
l£l I

Complementar, responsávelffi I

pela fiscalização dos fundo�o (

de previdência, disse que o�
i

pagamento das pensões é .

I

cumprido "na medida do
,n

possível".

�conver;a-afiada.ig.com,br

Não negociei com emissário do governador. Tenho conversado com o

presidente do PMDS local, {j� conversas sobre alianças rnunlelpals não
passam pelo governador. Na eleição de 2004, ele (Luiz Henrique) era '

contra a aliança PT/PMDS".
Dionei da Silva (PT), ex-deputado estadual, rebatendo informações de que se encontrou com

emissários do governador Luiz Henrique para discutirfutura coligação.

acompanhamento quanto à

tramitação dos projetos .la;1�iitljnJLOBO
, apresentados.

Para dar funcionalidade ao A primeira voz
processo, o Governo do Estado,
em parceria com as SDRs, Do PMOB, mesmo partido
Confederação Nacional dos de Renan Calheiros, o
Municípios (CNM) e Associa- senador Jarbas Vasconcelos

ções de Municípios, pretende' (PB) destoa do conjunto da
públicoalvo é formado por colocar à disposição profíssio- ·bancada ao defender que
prefeitos, secretáriosmunicipais nais técnicos para auxiliar na Renan Calheiros deveria ter
e técnicos de prefeituras. elaboração de projetos e na busca se afastado da presidência

O'· SC Recursos é um de programas ideais para as do Senado "desde o início
conjunto de ações direcionadas necessidades de cada prefeitura. do processo". E completa:
a promover o aumento do fluxo' Atualmente, oGoverno Federal "Tudo isso tem de ter um
de recursos do Governo Federal/oferece 210 programas que limite; e o limite chegou",
para os municípios catari- contemplam a realidade dos
nenses, através do incremento municípios de Santa Catarina. disse Jarbas, impressionado

.

do número de projetos O projeto está sendo apresen-
com a cobrança que tem

encaminhados. O Governo do tado 'em todas as regiões do ouvido de populares, por
Estado pretende implantar um Estado. onde tem andado. Ele

contou que foi ao jogo do

Sport, em Pernambuco no

último fim de semana, e a

cobrança foi intensa. "Bota
o Renan para fora", diziam
ostorcedores, segundo
Jarbas. Para o senador de
Pernambuco, que não se

alinha com o comando do.
partido pois prefere ficar na
oposição ao governo Lula, o
caso Renan está liquidado.
"Mesmo que ele preserve o

mandato, já e uma fratura

exposta", disse.

1� I

Jllf C

Reforma Política - A Mãe de Todas
as Reformas
Retomada a discussão na var o bem estar coletivo da

Câmara dos Deputados sobre população e especialmente
o Projeto de Reforma Política foram 'criações' destinadas a

que se arrasta na Casa há sancionar comportamentos
aproximadamente seis anos não desejáveis no âmbito da

ressurge no cenário brasileiro probidade administrativa dos
a esperança da moralização agentes públicos, operadores
política do país. da vontade estatal.

A Lei de Improbidade Eis que nesse contexto,
Administrativa (1992), a Lei imbuídos de um sentimento de
de Responsabilidade Fiscal mudança e renovação o Brasil

(2000), a Lei de Licitações e pára na expectativa de ver

Contratos (1993), o Estatuto moralizada também toda a sua

das Cidades (2001), são ins- Política, através da aprovação
titutos jurídicos recentes, da "Mãe de Todas as Refer
nascidos do anseio de classes . mas"!

. )' P
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados ��J p
e-mail redação@ocorreiodopo�o.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira �46, c��
89251 200, Caixa Postal 19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* nao sera" li

publicados).
fi

representativas, organizações,
entidades da sociedade civil
e movimentos populares, e

têm por fim nortear o caráter

político, cercear a fragilidade
no trato com a coisa pública,
ordenar o crescimento popu
lacional de maneira a preser-

Não está claro se o sistema

político está disposto a pagar
o preço por sua própria reforma
e não há como ser ingênuo a

ponto de acreditar que a

criação ou modificação de leis
é o suficiente para a morali

zação da classe política. Os

• Dieter Janssen .

Vereador de Jaraguá ij� j
do Sul (PP)

1£1 r

pontos que pretendem ��II (
contemplados através dest! !

•
,U

proposta talvez não sepV! I

suficientes para evitar a fall, I
id 'BIde ética de alguns candi am..'

1
e eleitos, como mostra o exe

" r
plo de outros países, mas S\I

passos fundamentais paralj �

criar representantes canfi�
, "H
veis, comprometidos call1'1 ,

transparência na operacianal� •

zação das demandas públio� �

E quando de sua apr,a! t

vaçâoregistre-se a inaugura'
,

ção de um novo marca � ,
Política Brasileira, de respOD'

,

sabilidades sociais solidária:: �
d c· l'to'J1Je eletivo envo virnen ,

.

� 9
integridade, de caráter,

1 � 'f �squHso uçoes e sans açoe
. . todeoUpermitam o surgimen "

, .

te mUll �.
pais ecoriormcamen

I'
forte, mais justo e eticarneo' e

mais confiável! 'Ji q
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I NSALINHO': GOVERNO NEGA OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO

Estão tratando de duas coisas
uma só �

� diz Leônidas Nora
�� PR cobra contribuição
� ãrtidária e o conselho

clítico decidiU criar

,�' f�do para despesas
s (

I.
a fib assessor para Assuntos

ffil Po�íticos da Prefeitura,

nl�� Le�nidas Nora, afirmou que a '

!j�J ��ançamensal feita pelo PR
�� fJa mais é do que a "con

I�h tri5uição partidária volun

ali áJa", prevista na Lei 9.096/
,i 5, Ele rebateu com veemên-

h d " l' h "

SI ia a pee a ie mensa m o ,

b' do à cóntribuição, instituí-

II
,- a�elo PL; partido do qual foi

'I:: residente até transformar-se
�. 8'
ill; em PR, garantindo que,

J� spesar de o partido poder
.; obrigar a cobrança dos filia
;r: tios, isso não era feito.

� ASegundoNora, a imprensa
'q e parte da sociedade estão

lD. tratando de duas coisas em

muma só. "Uma coisa é a

co�tribuição partidária e outra

definida pe lo conselho
o lítico para a criação de um
L ndo, que o Carlos Dias pode

Z� xplicar melhor", disse,
'f. arantindo que as contri

f lções são voluntárias e feitas
i'diretamente na conta do
� partido, na Caixa Federal, e

Df que a PR presta contas ao juiz

ARQUIVO/OCP
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da imprensa em classificar a

cobrança corno algo ilegal. "O
que parece é que trans

formamos isso aqui (Prefeitura)
num cassino. A contribuição
está amparada em lei federal",
repetiu.

CONSELHO - O assessor

para Assuntos de Gestão,
Carlos Alberto Dias, também
negou a obrigatoriedade da

cobrança da contribuição de
servidores em cargo de
comissão e em funções
gratificadas. "Quem quis

R Aposta
o vice-prefeito de Massa

SI randuba, Fernando Reinke'
5!1 r

sli h�SDB), admitiu que está

I�: ��ma sinuca de bico em rela

I: ��p ao discurso de campanha
b. IJef eleições do ano que vem,

" i�IRue não é Q candidato do
" Pxçfeito Dávio Leu (DEM)
I gtm pode se apresentar como

, Ri oposição, porque foi por
:1 �i�o anos vice, e tem a esposa

ll� �u:ane como diretora de
,� &tude. "Vou sair da sinuca

, tranqüilamente", avisou.
ra' 'B'

�'n! 'r!�meros
! )::aso a medida entre em

I �1Eor para as eleições
i lJ)unicipais do ano que vem,

� §In Jaraguá do Sul cada

.� RRrtido deverá conquistar
'j �.Qrca de' 'I1, alto rm votos para
, e eg

/

er um vereador, E um
,

�Uociente muito alto para as

P�etensões demuitos partidos,
P�dendo inclusive invia-
Uizar aI' -

d 1, "f
e eiçao e a guns

I aVoritos" .

Professora registra 80
contra Dávio Leu
MASSARANDUBA

A professora do Colégio
Estadual General Rondon,
Bernadete Girardi, a Bena,
registrou BO (Boletim de

Ocorrência), na Delegacia
de Polícia, contra o prefeito
Dávio Leu (DEM). No docu
mento, ela afirma que o pre
feito a ameaçou depois de a

ter ofendido com palavras de
baixo calão. O termo cir

cunstanciado se encontra no

Fórum de Guaramirim, que
deverámarcar uma data para
a audiência entre as partes.

Bena contou que foi

inquilina de Leu por quase
nove anos, que sempre pagou
em dia o aluguel, mas que
nunca lhe foi dado recibo.
Após as eleições municipais
de 2004, quando concorreu

a vereadora pela coligação
DEM/PSDB, teve problemas

Nora disse que a lei permite a cobrar 10% do salário dos filiados, mas que o PR sugeriu contribuições de até 2% financeiros e ficou inadim

plente. A partir daí, Leu

pagou, quem não quis não pediu o apartamento e pas

pagou. Tem várias pessoas que sou a persegui-la.
nunca pagaram e mantiveram "Num domingo, quando
os cargos", assegurou, afir- passei perto da garagem da
mando que. tem todos os- -Prefeitura, ouvi alguém me

recibos para provar o destino xingando e vi que era o pre
dos recursos arrecadados. feito. Ele me xingou de tudo.

Dias contou que a Isso não foi a primeira vez. Aí
decisão de se criar um fundo disse que não tinha medo
para pagar despesas de dele. Foi quando ele me disse
campanha e futuros gastos, que eu deveria ter medo e

saiu de reunião entre os completou: 'Te cuidá meni

presidentes dos partidos que na, porque Massaranduba é

integram a base do governo facinho, facinho"', descreve
e secretários. Bena no BO. ,

eleitoral e ao Tribunal Re

gional EleitoraL
"Dos cargos comissionados

e gratificados, apenas 20%
contribuem. Por isso, quem
disse que é obrigado a pagar
mentiu", frisou, informando
que a outra contribuição não

tem nada a ver com o partido.
Segundo ele, os valores
arrecadadosmensalmente pelo
PR estão em tomo de R$ 2,5
mil e são aplicados de acordo
com a legislação.

Nora criticou a insistência

Reforma
Entre as propostas apres

entadas para a reforma polí
tica, está o fim das coligações
na eleição proporcional
(vereadores e deputados).
Caso seja aprovada, os pe

quenos partidos terão difi
culdade para eleger represen
tantes nos respectivos legisla
tivos. Por outro lado, vai
acabar com as negociatas de

campanha, já que cada le

genda deverá fazer o quo
ciente eleitoral mínimo.

Alianças
As negociações prelimina-

, res com vistas às eleições do
próximo ano, em Jaraguá do
Sul; deixam claro que, pelo
menos por aqui, não existe

mais a preocupação ideoló

gica que definia a linha

programática e os parceiros.
Mas a desenvoltura de

monstrada por alguns líderes,
não revela a trairagem que
virá.

ARQUIVO/OCP

Leu não fala com o Correio do Povo

Ela disse que registrou o

boletim de ocorrência por se

gurança, para se resguardar,
"porque já estava cansada
das ameaças e queria paz, A

professora se mostra preocu
pada com as conseqüências,
porque temmedo do prefeito.
"Tenho medo dele sim. Aliás,
aqui em Massaranduba todo
mundo tem", completou.
A repor tagern tentou

ouvir Leu, mas, na Prefei
tura, foi informada pela
secretária Elaine Gumz, que
"o prefeito não fala com o

Correio do Povo". Já o vice

prefeito, Fernando Reinke,'
presidente do PSDB, partido
pelo qual Bena se candi
datou em 2004, alegou não

conhecer os fatos para se

pronunciar. "Não posso dizer

nada, porque nem sei o que
está acontecendo", desviou,
evitando polemizar com o

governo do qual faz parte.

I

Programa partidário
o PSDB pretende mostrar no programa partidário de hoje
à noite a trajetória tucana e a participação do partido "nos

grandes momentos da história e as idéias para oBrasil do
futuro". O presidente nacional, senador Tasso Jereissati,
deve falar sobre á união emtorno de um ideário e a

disposição de levantar as bandeiras das "grandes
conquistas", destacando a segurança pública como desejo
da nação.

Fies
A Câmara Federal aprovou ontem o projeto que muda as

regras do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior), permitindo financiar até 100% do valor
da mensalidade, inclusive para cursos de mestrado e

'doutorado. Atualmente, o limite é de 50%. O texto também
permite o parcelamento de dívidas das instituições
mantenedoras de faculdades que aderirem ao ProUni

(Programa Universidade para Todos).

Poder
O assessor para Assuntos
de Gestão da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Carlos
Alberto Dias, é também
voluntário da DefesaCivil
� desfil� no carro da uni- '

dade - e uma espécie de
embaixador dQ governo
em Brasília, onde busca
recursos federais para o

município.

Perguntinha
A quantas andam as obras

do cemitério particular no
Czerniewicz, que a Leier
estava fazendo? No início de

março, a comunidade local

promoveu passeata de

protesto até a Câmara de

[aragua do Sul, onde pediu o

apoio dos vereadores para

impedir a continuidade da
reforma,

Emprego
Segundo a Organização para' a Cooperação e o

Desenvolvimento Econômico, o Brasil se destaca entre as

30 economias mais industrializadas do mundo na geração
, de emprego. Entre 2002 e 2005, o país gerou, emmédia, 2,7
milhões de novos postos de trabalho por ano. Nos cinco

primeiros meses deste ano, foram criados 913.836 empregos
formais. Em maio, a geração de emprego atingiu a marca

histórica de 212.217.

Entrave
O prefeito de Guaramirim,

Mário Sérgio Peixer, o Dêgo
(DEM), não esconde o desejo
em candidatar-se a deputado
estadual em 2010. O pro
blema está na concorrência

interna. O partido tem outros

pré-candidatos, que não

abriram mão sem nada em

troca. Talvez encontre outra

opção.
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SAMAE: INVESTIMENTOS EM TRATAMENTO JÁ PASSARAM DE R$ 20 MILHÕES EM NOVE ANOS

Acesso a redes de esgoto é

negado a 50% dos brasileiros
Município sai na
frente e planeja
tratar 86% dos

dejetos, em' breve

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

, Mais de 50% da população
brasileira não têm acesso a

redes de esgoto nos locais onde
moram. Na contramão desta
estatística está jaraguá do Sul.
Dentro dos próximos anos, a

cidade planeja cobrir cerca de
86% dos domicílios urbanos
não só com este serviço, mas
também com mecanismos de
tratamento. Hoje, dos em

torno de 130 mil habitantes,
número superior a 70 mil já
fazem parte desta realidade.

Estudo divulgado nesta

semana pela Associação da
Infra-estrutura e Indústrias de
Base (ABDIB) revelou que

95,3 milhões de pessoas estão

em situações de risco no País

provocadas pela falta deste
item do saneamento básico. A
maioria desse grupo é com

posta por famílias com renda
mensal de até três salários

•
•

-!.
r
�
¥.

mínimos.
�

Conforme o diretor do
Samae de Jaraguá do Sul, Luis

CESAR JUNKES/OCP

Marcolla: 'é muito difícil encontrarmos locais com esgoto a céu aberto'

FernandoMarcella, os únicos
problemas enfrentados na

cidade neste sentido estão em
áreas isoladas, como por

exemplo, nos loteamentos

irregulares. "Mesmo assim, é

muito difícil encontrarmos
locais com esgoto a céu

aberto", explica.
Para chegar a este patamar,

omunicípio contabiliza inves
timentos que ultrapassam os

R$ 20 milhões. Mas, a meta é

não parar por aí. Até, o final
deste mês, mais R$ 5 milhões
e 700mil devem ter sinalização

positiva do governo federal

para liberação através de
fundo perdido. O recurso

provém do Orçamento Geral
daUnião e vai servir para com

plementar as bacias dos bairros
Nereu Ramos, Vieiras e

Centenário. A contrapartida
municipal é de R$ 225 mil." •

Além disso, ainda há outra
obra a ser executada em breve.
A Bacia São Luís, a ser

instalada nos arredores do

Parque Malwee, tem previsão
de dois anos de construção a

partir da abertura do finan-

ciamento com a Caixa
Econômica Federal. Ele está

orçado em R$ 6 milhões e 50
mil. Para as redes, ainda. se
tenta liberação de verba com

a União, novamente, no

modelo fundo perdido.
ESTUDO - Outro item

divul'gadó' tia pesquisa da"
ABDIB é o abastecimento de

água tratada, negado a cerca

de 35,3 milhões de brasileiros.
Em Jaraguá do Sul esse

número é reduzido a 2% da

população da cidade, segundo
Marcolla.

O CORREIO DO POV

Municípios não tem
Saneamento Básico
REGIÃO

Os municípios vizinhos à

Jaraguá do Sul, ainda não

contam com rede de esgotos
e saneamento básico indis

pensáveis à saúde da popula
ção. Também não· contam

com dados atualizados da

situação e segundo assessores

políticos, as autoridades estão
se encaminhando para solu
cionar o problema.

Em Corupá, são utilizados
fossas sépticas e filtros anae

róbios e os dejetos são despe
jados diretamente na rede de

águas pluviais.
Na cidade de Schroeder,.

também'não há saneamento

básico, sendo feito um traba
.lho experimental em cima do

projeto Microbacias II, fora do
perímetro urbano. O prefeito
Felipe Voight, junto com o

vice-prefeito Luis Aparicio Ri
bas, viajou ontem para a capi
tal federal para pleitear recur
sos que serão destinados a im-

LEIA O MUNDO

plantação da rede de esgo,to,
O município de Gua;a.

mirim em função da municio
palização dá rede de águal
contratou engenheiro Para
desenvolver uma pesquisaot
avaliação do saneamento�
cidade. O conteúdo da pe
quisa não foi disponibilizaoo i

ainda, mas o resultado não!
segredo para ninguém. Gua,
ramirim não tem saneamento I

e existem áreas de 'risco como (

a Corticeira e outras Iocali,
dades. Estima-se apresent� :

projeto para solucionar Oi
.

respectivos problemas atéo (

inicio de 2008.
A cidade de Massaran,

duba não divulgou dado" '

mas de acordo com matéria f

publicada pelo jornal Correio c

do Povo de sexta-feira, 150t �

junho, a rede de esgotos es .

, \

comprometida, a tubulação c

precisa ser trocada e quam c

chove as ruas enchem ,e o c

cheiro que volta das fossasi 5

insuportável. (OA)

Se ° seu mundo é saber tudo o que
acontece no globo, então seu jomal é

O,Correio do Po�o,
,:' Ele t{ai resumos dos p�fici�aiS e m�;;

marcantes fatos mundiais, óu seja, o
mundo que Interessa a você,

Inverno marcado por
estiagem e pouco frio
JARAGUÁ DO SUL

�
•
•

�
.. O primeiro dia de inverno,

que começa às 15h06 de hoje,
será marcado pela predomí
nância do sol no Vale do
Itapocu. A previsão da Epagri/
Ciram é que o tempo seja bom
durante todo o dia, com au

mento das nuvens no decorrer
da tarde. A temperatura deve
ficar entre 15 e 25º. O cenário

ç

g
�
I'
�
e
;.
.�
,"

�
�
.
."

�..
•

L

� deve mudar apenas no

f domingo, quando uma frente

�� fria em deslocam�nto pelo sul

�, do país provoca tempo instável
: com muitas nuvens e chuva.

� O dia deve amanhecer nubla- .

,

do e a chuva deve cair à tarde
e a noite.

\

Segundo aEpagri, os próxi-
mos três meses da estação
serão marcados por variações
de temperatura e chuvas irre

gulares. Algumas regiões do
Estado devem ser atingidas
por geada forte e neve, inter-

DIVULGAÇÃO
71

I

Estiagem deve preíucícar tríno

caladas por períodos mais

aquecidos. Da mesma forma

que aconteceu no ano passado,
o inverno não promete ser

rigoroso namicrorregião, com
temperaturas oscilando entre

15 e 25º.
Em todo o Estado, o início

de julho será marcado. pelo
veranico (períodos de tempe
raturas elevadas) e pouca

chuva, semelhante ao clima

registrado neste mês. Isso
acontece por influência do
fenômeno LaNina e a presen

ça de massas de ar seco. (DZ)

Cidade ganhará noves

pontos de ônibus'
CORUPÁ

ODETER (Departamento
de Transportes e Terminais)
viabilizará em parceria com a

Prefeitura a construção de 29
novos abrigos para passageiros
ao longo das rodovias que
cortam o município. O custo

do projeto é de R$ 123 mil,
onde o Governo do Estado,
através do DETER corp.

interveniê'ncia da SDR de

Jaraguá do Sul, repassará o

valor de R$ 80 mil em duas

parcelas de R$ 40 mil, com
contrapartida de duas

parcelas de R$ 16 mil pelo
município.

O presidente da Câmara
de Vereadores,' Loriano
Rogério Costa, esteve reu

nido com o presidente do
DETER Luiz Carlos Tama
nini para saber do andamen
to atual do processo e ficou

acertado que parte do valor

I'

PIERO RAGAZZIjOCP

estará disponível, assim que
o município apresentar a

ordem de serviço à empresa
contratada..
A distância entre Jara

guá do Sul e Corupá, é de

aproximadamente 20 quilô
metros, segundo dados ex

traídos do site do DETER, e
a construção de novos

abrigos irá beneficiar cente
nas de pessoas que traba
lham entre uma e outra

cidade e necessitam deste

tipo de transporte diaria
mente. (OA)

{,
\

c O L'É G 10

Jl][\�, �ARIST�
'€lIó� S A O L U I S

MARISTA ENTREGA MEDALHÕES DA PASTORAL
JUVENIL

No dia 15 de junho, os pejoteiros (adolescentes participante�
do grupo da PJM) do Colégio Marista São Luís tiveram_um
encontro diferente e especial, receberam os MEDALHOE�
DA PJM na Casa de Formação Marista.
O encontro teve como' objetivos proporcionar um momen��
de convivência, humanização e integração entre os dOI�

momentos/etapas (3° e 40 anos EF) e (6° ao 70 anos EF! O!

PJM e a entrega do medalhão, com o qual os pejotelro)
tiveram de assumir um compromisso com a pastoral juvenil
O encontro foi muito agradável, pois além de atividade)
recreativas poderam conhecer a Casa de Formação, onoe
moram os irmãos maristas.
O ponte ápice do encontro foi a entrega do medalhão, E51� �!
medalhão significa o compromisso com a Pastoral Juvem
Marista.
Os pejoteiros do 1 ° momento receberam o medalhão O!

ESTRELA, significado este que é guiar, iluminar as pesso�� 8,

que estão. conosco, assim como a Estrela-Guia iluminou1; o!

guiou os Reis Magos ao encontro do menino Jesus., O�'! B
momento recebeu o medalhão do CORAÇAO quellSlgnlflC
que devemos ter um coração acolhedor e fraterno para com IT

todas as pessoas.
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CONTRAPONTO: PARA ESPECIALISTA, GOVERNO DEVE INVESTIR MAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
I

Município é um dos que temmenor analfabetismo
\to, ,OJsegundo IBGE,
Ira,

:;�opulação analfabetaiei
Uai GB1é inferior a 4% em

í/ta B1f64 cidades do país
lOt �b
101 �b DAIANE ZA�GHELINI
Ie -69JARAGUA DO SUL
Ido ob
loi 3 c .

Levantamento do IBGE
ua, -SI

(Instituto Brasileirode Geo-nto OJI
E' ica) idgrafia e stansttca consi e-

�� ��>ou Ja�a�uá do �u� um dos

muniClplOS brasileiros com
It� 1.8J ,

menor numero de analfabe-

éO; �oi tos, Em todo país, apenas 64
das quase 5.600 cidades

1 atingiram o índice de menos
n, -nr

O�, ,wde 4% de população anal-

�ria sit fabeta, sendo 40 delas do Rio

'eio OiéjGrande do Sul.

I at 5b Amaioria das primeiras 20
�� - j( cidades com menos analfa

;â� OB betas tem, nomáximo, 30mil
lao Db moradores. A exceção fica

eú o � por conta de Jaraguá do Sul

l�i � Z e Blumenau, que temmais de
100mil habitantes; A cidade
de São João do' Oeste,

também em Santa Catarina,
tem o menor número de
analfabetos do Brasil: apenas
0,91% dos pouco mais doe
cinco mil habitantes. Já São

Paulo, estadomais rico do país,
tem apenas três muni-cípios
na lista: Águas de São Pedro,
São Caetano do Sul e Santos.

O governo federal divul

gou que as 64 cidades com

menor taxa de analfabetismo

represeritadas pelos
prefeitos - receberiam ontem

o selo de "Cidade Livre do

Analfabetismo", em Brasília.
Até o fechamento desta

edição, no entanto, a Prefei
tura não tinha sido informada
oficialmente sobre o evento.

NECESSIDADES - Na
visão do professor Luiz Cezar
Schõrner, pós-graduado em

írígua portuguesa e litera

tura, "o governo deveria in
vestir mais no processo de

aprendizagem do que na

manutenção do aluno em

sala de aula, diferente do

ARQUlv%ep
�.��----------�--------�

que acontece hoje". Entre
os investimentos necessários

na educação do país, citou
a melhoria da infra
estrutura das escolas e dos

. salários dos educadores e a

realização de maior número
de encontros de professores
- para discutir o processo de

aprendizagem - e de cursos

de atualização.
"Não adianta só as pes

soas saberem ler e escrever,
elas também precisam
interpretar o que acontece

ao redor", disse,. acres
centando que essa preocu

pação deve existir indepen
dentemente do resultado de

pesquisas. Part, �..:hõrner,
um dos principais problemas
enfrentados no município é

a falta de acompanhamento
dos pais no aprendizado dos
estudantes. Segundo ele,
isso faz com que-a escola, por
vezes, "assuma a responsabi
lidade da família na educa-

ção do aluno". senêrner que acha que governo deveria investir mais na infra-estrutura e dos salários dos educadores

Feira do Livro traz autores consagrados e preço baixo
,

JARAGUÁ DO SUL

Quem gosta de literatura
'já pode se preparar para

�aproveitar a I ª Feira do Livro
de [araguá do Sul. O evento

,_ estámarcado para acontecer
entre os dias 9. e 17 de julho
e tem na lista de convidados
os autores Ana Maria Ma

chado, Marçal Aquino e

Alcides Buss.
Além de palestras e

sessões de autógrafos diárias,
quem for até a Praça Ângelo
Piazera, Centro da cidade,
vai encontrar diversas ativi
dades artísticas e, claro,
muitos livros, As obras

J� 2f devem ser comercializadas

� �� com até 50% de desconto,
'. sendo qWi� a tabela de preços

inicia em R$ 1. Conforme os

organizadores, a proposta
principal é oferecer diversi
dade as participantes. Para

isso, os estandes abrigam
desde sebos a editoras
brasileiras e internacionais,
todos abertos à visitação
pública sempre das 9h às 21h.

No dia 9, segunda-feira,
a integrante da Academia
Brasileira de Letras, Ana
Maria Machado, conversa
com os jaraguaenses a partir
das 15h e das 19h. Entre isso,
ainda tem sessão de autó

grafos com Roberto Lam

naster, autor de "A Flauta
Mágica". Na terça-feira,
Manoel de Lima palestra às

19h e às 20h30 lança "The

Hands/As Mãos.

Em 11 de julho, quarta
feira, quem inicia às ativida
des é o poeta e diretor' teatral
Gilmar Moretti. À noite, é a

vez de Julia Studart bater pa
po com os participantes. Na
quinta-feira, Alcides Buss
fala sobre a construção de

poemas e lança "Olhar a

vida". No sábado, 14, o even
to ainda trazMarçal Aquino.

Quem quiser integrar a

platéia das palestras, exibi
ções de filmes.e debates
precisa se apressar. Os ingre
ssos gratuitos estão disponí
veis para retirada na Biblio-.
teca Pública e boa parte
deles já foi entregue. Vale
lembrar que para visitar a

feira não é necessário ter

convite. (KE)

oj .

�� Programação de aniversário tem Papas da Língua
�j� JARAGUÁ DO SUL

st A administração munici
pal divulgou ontem os eventos

st: que integram a comemoração
110 dos 131 anos da cidade. A

programação inicia no próximo
£r dia 30 com o EncontroCultu
eS ra] das Etnias e encerra em 12
& �e agosto, também na Praça
0� Angelo Piazera, como show da
60 bancl.a Som da América.
1'1'1 M '

as antes, quem para em

]araguá do Sul é a banda Papas
-. da Língua, que se apresenta

na Arena Jaraguá na quinta
feira, 26 de julho, a partir das
20h. Dois dias antes, o grupo
circense Tholl volta a se

apresentar no município. Os
ingressos para ambos equi
valem a um quilo de alimento

não-perecível, exceto sal,
trocado na rede de postos
Mime, de 15 de julho em

diante.
Além disso, tambémdevem

acontecer shows dominicais
durante todo o mês, sempre a

partir das 17h30, na .Praça

Ângelo Piazera. Na lista de
artistas convidados estão:

bandas Sam Remy, Bavária, Os
Verticais) In Natura, Xodó
Nacional, as duplas Sandro
Luis e Alexandre, Rodrigo e

Marcel e à. cantora Francielv,
A parte oficial da come

moração acontece no dia 25 de

julho, data d� aniversário de

Jaraguá do Sul. Às 9h tem

sessão cívica solene na Praça e

às 15h desfile festivo pela Rua
Reinaldo Rau, no Centro.

(KE)

Hotilrioc
19: 10 11S 13,(10 h(JIl'iLQ

Li:,ca!:
Teatro do SCAR

Jaragua do Std se

liglb<! c Adquim 1)!i£.11 Coal"'Íre:

(47) 3055-750G
(47) 99SS-S0(il

A•. I'""ful!J. 111 • U' "'N,bt • • Si'lo ","uh:l. !JI>
C.p QJ) ft·1é;) -Fiíln"'{ill )313< 'ti�lio.
_"'nU<cl��..W.OOt'ii.b, !ffm",ill>l�!""",..0I>1.lIr

•
OC'llItktlrl 'l0 Nl\'O

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

volante. Tratar 47.8835.7947.

CACIQUE PROMOTORA DE VENDAS
CONTRATA:

GERENCIADOR DE NEGÓCIOS
ATENDENTE DE NEGÓCIOS
BENEFíCIOS:
SALÁRIO COMPATíVEL PARA FUNÇÃO;
COMISSÕES
VALE TRANSPORTE/ REFEiÇÃO;
PLANO DE SAÚDE/ODONTOlÓGICO;
MASCULINO / FEMININO
IDADE ACIMA DE 18 ANOS
2° GRAU COMPLETO
EXPERIÊNCIA MíNIMA 06 MESES NA FUNÇÃO
CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA
INTERESSADOS CADASTRAR CURRíCULO
NO SITE: www.bancocacigue.com.br

I
I'

CACIQUE PROMOTORA DE VENDAS

CONTRATA:
CARGO: PROMOTOR DE NEGÓCIOS
TRABALHO EXTERNO;
MAIOR 18 ANOS e SEM LIMITE DE IDADE;
ESCOLARIDADE: 2° GRAU INCOMPLETO E/OU CURSANDO;
BENEFíCIOS:
SALÁRIO COMPATíVEL PARA FUNÇÃO;
COMISSÕES
VALE TRANSPORTE/ REFEiÇÃO;
PLANO DE SAÚDE/ODONTOlÓGICO;
INTERESSADOS CADASTRA.R CURRíCULO
NO SITE: www.bancocacigue.com.br

ROSANE BEATRIZ SCHMOCKEL, PERDEU
TODOS OS DDCUMENTOS.
QUEM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR NO
JORNAL O CORREIO DO POVO.

COMUNICADO

COMUNICADO
Delmax Papelão e Embalagens LTDA, comunica que requereu junto
à FATMA (Fundação do Meio Ambiente), Licenciamento Ambiental
(LAP,LAI) ,através do RAS (Relatói ío Ambiental Simplificado) para
a atividade de Central Geradora Hidrelétrica (CGH), com localização
a Rua Carlos Frederico Ramthum, na 19640 Bairro - Santa Luzia -

Jaraguá do Sul- SC. O prazo para impugnação é de 20 dias Corridas
a partir da data desta publicação e o licenciamento será concedido
se atendida a legislação ambiental".

I
I

I

I
I
I

I

A empresa Dinâmica Máquinas e Componentes
LIda, cnpj 03.585.740/0001-25, com sede na rua

Roberto Ziemann, nO 2905 Bairro Amizade em

Jaraguá do Sul - se, vem por meio deste informar
que está solicitando junto a FATMA - Fundação do
Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação
(LAO).

L

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Lançamento
o novo CD do Grupo Portal

Gaúcho tem lançamento
oficial hoje. Entre os dias 13
a 29 de março o grupo esteve

gravando o disco nos estúdios
da gravadora Acit, em Porto

Alegre. O nome do novo

trabalho do grupo é "Vem pra
Festa". No sábado, 23, o Portal
Gaúcho faz o lançamento
para o público, no Clube
Metrô, em Joinville.

Concurso de Declamação
A Fundação Cultural

recebeu nesta última semana

cerca de 200 inscrições para
o 17º Concurso de Decla
mação. O evento será realiza
do entre os dias 16 e 17 de

agosto na Scar. O concurso

está dividido em nove

categorias: A (educação
infantil), B1 (2º e 3º ano), B2
(4º e 5º ano), B3 (6º e 7º

ano), B4 (8º e 9º ano), C
(ensino média), D (educação
para adultos), E (livre) e F

(terceira idade). Os
candidatos serão julgados
pela interpretação, entona
ção, dicção e integridade do
texto. Os cinco primeiros
lugares de cada categoria
receberão prenuos em

dinheiro, além de medalhas.'

Campanha de reciclados
A Escola Cristina Marcatto

promoveu no sábado mais uma

Campanha de Lixo Reciclável.
Colaboraram para a realização
do evento toda comunidade
escolar. A campanha fez parte
da 6ª Gincana Sócio Esportiva
e Cul-tural .ia escola. Além de
envolver a população a inicia

tiva prevê a conscientização da
importância de reduzir, reutili
zar e reciclar (3Rs). A atividade
estimula também o interesse do
aluno pela preservação ambi-.
ental.

Nolte Cultural
A 3ª Noite Cultural do Senai de Jaraguá do Sul acontece

sábado, 23, no Ginásio de Esportes do Sesi. O evento é uma

noite de descontração e integração entre professores, alunos,
família e a comunidade. As apresentações são de

responsabilidade dos alunos do Ensino Médio articulado à

Educação Profissional Na oportunidade, os alunos poderão
demonstrar os talentos culturais, o que é fundamental para a

formação do ser humano. O evento inicia às 19 horas e é

aberto ao público. Mais informações pelo telefone 3372-9500.

Festa das
Sociedades
No domingo, 24, acontece

a 5ª Feinso (Festa de Inte- .

gração das Sociedades). O
evento é promovido pela
ACSTVI (Associação' dos
Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu). Para
este ano, a responsabilidade
de organização ficou por
conta da Sociedade Esportiva
e Recreativa Guarany e So
ciedade Recreativa Rio da
Luz 2 (Salão Centenário), de
Jaraguá do Sul. O desfile de

abertura, que contará com a

participação de todas as

sociedades filiadas à

ACSTVI, está marcado para
as 10 horas, com saída da
Sociedade Guarany. Às 15
horas terá início ao Soirée
com entrada franca, animada'
pela Banda Só Virtude e 1º

de Maio Music. Informações
pelos fones 3370-4344 e 9923-
2615.

POLICIAL

A Escola Luiz Gonzaga Airoso, no Bairro [araguá 84,
promoveuno sábado uma tarde cultural. O evento céntou
com apresentações teatrais e de música. Além dos 440
alunos, estiveram presentes os pais dos alunos e a

cómunídade em geral. No total foram 33 apresentações
artísticas. A escola aproveitou a oportunidade para
selecionar os candidatos do Concurso de Declamação
promovido pela Prefeitura. Foram 62 declamações.
Conforme a organização da tarde cultural, os alunos
gostaram da iniciativa e estão a espera de mais eventos

como estes. "Os alunos mostram que sabem, revelaram
talentos e foram aplaudidos pelos colegas, professores e

pais".

Baile
Neste sábado, 23, a Socie

dade Catarinense Esportiva
dos Atiradores de Brüderthal,
'de Guaramirim, promove
Baile Público. O início do
baile será às 23 horas, com
animação em dose tripla da
Banda Corpo e Alma, Kika e

Koko e Banda Reluz. Ingres
sos antecipados no valor de
R$ 10. Outras informações
pelo telefone 3373-0242.

O CORREIO DO POVO)

Inscrições
o Senai de Santa Catarina

está com inscrições abertas
para cursos técnicos em todo
o Estado. Para a região Norte
são oferecidas 320 vagas. Em

[oinville são 224 vagas distri
buídas nos cursos técnicos em
Ferramentaria de Moldes,
Informática, Mecatrônica e

"Usinagem. Mais informações
no site www.sc.senai.br au

pelo0800481212.

Apreensão
Policiais rodoviários
federais apreenderam na
noite de terça-feira, em
Barra Velha, 80,4 quilos de
maconha escondidos no

fundo falso de uma

caminhonete. O condutor
A.S.S., 30, e os

passageiros D. S.S., 32, e
a menor K.L.V, 17,
estavam em uma

Chevrolet C15 com placas
de Castro, do Paraná,
quando foram abordados
no Km 81 da BR 101. Os
policiais desconfiaram das
justificativas fornecidas
para a viagem, e ao

vistoriar o veículo,
encontraram a droga sob a

carroceria. Segundo o

condutor, a maconha
estava sendo transportada
desde Ponta Grossa (PR),
com destino final em
Balneário Camboriú (Se).
A droga e todos os

envolvidos foram levados
à Delegacia de Polícia de
Barra Velha.

Tarde Cultural

CHEGOU
NET VIRTUe E
BRASILEIRAO.

N., ,..
vl,..tulII

IIINDlCADORES ECONÔMICOS

'

•. MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
-

COMERCIAL 1,927 1,929 11

PARALELO 1,98 2.07 "

TURISMO 1,860 2,010 11

EURO

I COMPRA VENDA I2,58612,5844

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCítAlAO
1& BOVESPA

.'
54.029 -1,12%

1& DOW JONES (N. York) 13.489 -1,07%
lie MERVAL (B. Aires) 2.226 -0,61%
11 NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%

�

1)#111111+11. OíIII:'iiiid
0,6662% R$ 822,56

I.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO DO POVO O CORREIOESPORTIVO
QUINTA-FEIRA, 21 de junho de 200717'�esporte@ocorreiodopovo.com.br

DE OLHO NO PAN: ESTA É A ÚLTIMA COMPETiÇÃO NACIONAL ANTES DA VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO
ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

.�
'}tl>1'7.

�'11

Samuel Lopes aproveitou acompetição na Alemanha para aferir as armas e comprar munição para o Pan-Americano

SamuelLopes viaja para etapa do
BrasUeiro de tiro no Maranhão
Atleta voltou da
Alemanha depoiS
de participar da
Copa do Mundo

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

O atleta Samuel Lopes
(Impresul/FME) viaja hoje
para São Luís (MA), onde
participa da 7ª Copa São Luís
de Tiro Esportivo, que faz
parte do Circuito Brasileiro.
Esta é a última competição
nacional antes dos Jogos Pan
Americanos do Rio de
Janeiro. É mais uma chance

do jaraguaense se preparar

para a principal competição
das Américas. Depois desta

etapa, ele pacticipa ainda, no
dia 30 de junho, do Estadual
em Brusque. Lopes deve se

apresentar para a Seleção
Brasileira no dia 5 de julho.

O atirador' voltou
recentemente de uma etapa
da Copa do Mundo, disputa
da na Alemanha. Depois de
fazer uma bela pontuação na

primeira fase (590 pontos, três
a mais que o índice olímpi
co), não repetiu a atuação na
final e mareou 586 pontos,
terminando em 70º lugar
entre 140 participantes.
"Chegar em uma final desta

competição émuito bom. Mas.
só o talento nestas horas não

ajuda. É preciso ter uma

grande estrutura e treinar
todos os dias com os melhores

equipamentos para sonhar
com título", disse Lopes.

Segundo ele, a compe

tição na Alemanha é a maior

do gênero no mundo. "É o

Wimbledon do tênis. Todo
mundo. quer participar",
resumiu o atirador. Mas além
da competição, Lopes apro
veitou para testar asmunições
e aferir as armas que serão

usadas durante o Pan. "Apro
veitamos para comprar algu
mas munições para compe

tições. Sabemos que elas

fazem diferença na hora de
atirar, mas seria melhor se

tivéssemos condições de: ter'
equipamentos como este até

. para os treinos", afirmou.
Lopes volta domingo de

São Luís e, na segunda-feira,
,
tem compromisso com a FME,
onde vai visitar possíveis
locais para os estandes de tiro

para os Jogos Abertos. "Temos
algumas opções e preten
demos decidir isso semana

que vem. Vamos conversar

com engenheiros para saber

qual a melhor forma", disse.
O atirador disse também que
existe a possibilidade de
reformas em um dos atuais lo
cais que já possuem estande.

Varzeano completa 25
anos com homenagem
JARAGUÁ DO SUL
Ontem, no gabinete do

prefeitoMoacir Bertoldi, uma
cerimônia homenageou os

fundadores do Campeonato
Varzeano de Futebol. A

competição foi criada em

1983 e está na 25ª edição, já
Com a segunda fase em anda
mento. N a oportunidade, foi
homenageada Célia Rodri
gues, esposa de RaulValdtr
Rodrigues, um dos criadores
do terneio e que hoje dá
nome ao troféu da compe
tição.
Além dele, foram home-

nageados também Geraldo

José e Flávio José, que, junto
com LuizAlberto Oeschler e

Rodrigues, participaram da

criação da competição. As
equipes que estão nesta

segunda fase receberam duas
bolas e um jogo de redes para
os campos que recebem as

partidas. A segunda fase da

competição continua neste

sábado, com seis partidas
decisivas em três campos
diferentes e que definirão os

classificados para a próxima
fase. Apenas a Kiferro já tem
vaga garantida.

CÉSAR JUNKES/OCP

Célia Rodrigues recebe homenagem da vice-prefeita Rosemeire Vasel

• LINHA DE FUNDO por '-limar Pivallo �

I
-�

Lenísio já é da Malwee. O 'reforço vem em uma boa hora e, com �certeza, vai fazer uma grande diferença. Principalmente, porque .�
era a peça que faltava no esquema do técnico Fernando Ferretti - .�;�um pivô de ofício, que tenha bastante movimentação e poder de
definição. Lenísio mostrou isso nas temporadas que disputou
com o agora extinto Polaris Cartagena. Isso também reforça a I't'!tese de que a Malwee quer buscar o único título que lhe falta - o

de campeão do mundo. E agora, as chances com certeza
�aumentam. E é mais um motivo para continuar lotando a Arena. A �

promessa é de mais espetáculo. . ..

I
�

I
3
""

�
�
..

�
..,

Confirmado

Basquete
A equipe Unimed/FME faz,
amanhã às 18h30, um amistoso
contra a equipe de Timbó. De
olho na preparação para os

Jogos Abertos de Santa Catarina,
o time jaraguaense é formado
por atletas "da casa". A equipe
participa também da Liga
Metropolitana de Joinvilie. No
último domingo, venceu a Udesc
por 77x71, mantendo a liderança.

Ingressos
Os ingressos para o jogo Brasil
e Sérvia começam a ser

vendidos às 9h de terça-feira,
apenas na Arena Jaraguá, a

preço único de R$ 20 (R$ 10
para estudante). Cada pessoa
poderá comprar, no máximo,
quatro ingressos, O jogo será
na próxima quinta-feira, 28, às
18h20, com transmissão da
SporTV

Sub-20
A equipe Malwee/FME joga neste

fim-de-semana, em Concórdia,
na abertura da segunda fase do
Estadual de Futsal Sub-20. O
time jaraguaense fez a melhor
campanha da primeira fase,
sendo o único a vencer os seis
jogos que disputou, somando 18
pontos, marcando 35 gols e

sofrendo 11, tendo saldo positivo
de24.

Dois alunos
procuram professor,

de BOXE cem
fRlrõriu dispo
por, Sóbudo ,

colltato:960S
I
I
I

________________... .J

1
CÉSAR JUNKES/OCP I

I
I
i

J

ABERTURA

�_.���----�--------------��,
,

Começou ontem, no Colégio Bom Jesus/Divina Providência, !
o Pan BJ Divina, que integrará crianças de dois a seis anos. :

Falcão (foto) foi quem acendeu a tocha olímpica da:
competição e deu autógrafos aos alunos depois da'
cerimônia. A competição segue até o dia 4 de julho, com a

premiação. O objetivo é trabalhar a importância do esporte
com as crianças. As modalidades serão vôlei de bexiga"
acerta o alvo, chute a gol, boliche e brco de papel na água.
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PARTICIPAÇÃO: QUATRO CIDADES DA REGIÃO TERÃO REPRESENTANTES NA COMPETiÇÃO Academia Impulso
promove Bike Tour

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES/OCP

II
,

JARAGUÁ DO SUL nossa saúde.
Fazer turismo em cima dt

uma bike está em evidência
Na Europa, muitos roteiroi
turísticos oferecidos pelai
agências de viagem são "b)
bike", como por exemplo,
pedalar os 300 quilômetrosda
Romantische Strasse na
Alemanha. No Brasil, o

turismo de bike também é
opção de um número ere
cente de viajantes. Vários
ciclistas locais já se aven.
turam em cima de uma bici.
cleta, contornando a paradi.
síaca Ilha de Florianópolis,

Nassa região tem uma
natureza privilegiada e que
muitos desconhecem. Estaé
a proposta da Academia
Impulso: aproximar o homem
do contato com a natureza,
tornar o lazer ativo e promo'
ver o encontro de pessoas
através da atividade física,

No dia 7 de julho, a Aca
demia Impulso promove a 1 ª

edição do Bike Tour. A saída
será em frente à sede da aca

demia, na Rua Epitácio Pes

soa, com destino a Schroeder,
totalizando cerca de 40 quilô
metros. Por ser em terreno

plano, o evento é destinado a

todas as pessoas, indepen
dente de condicionamento
físico. Para se inscrever basta

procurar a recepção da
Academia. O valor é R$ 15 e

os 70 primeiros garantem uma

camiseta exclusiva do evento.
Pedalar é atividade física

de excelência e está conquis
tando cada vez mais adeptos.
Além de ser ecologicamente
correto, utilizar a bicicleta
como meio de transporte
garante um bom condicio
namento físico promovendo

Basquete feminino de Jaraguá do Sul será uma das 13 equipes da região que buscam vaga para a fase estadual da Olesc

Começa hoje a fase regional
leste da Olesc em Camboriú

a fase Estadual da compe

tição, que acontecerá de' 3 a

11 de agosto em Rio do Sul.
A competição é voltada para
atletas até 16 anos e serão

disputadas as modalidades de
futsal, basquete, handebol e
vôlei, todas no masculino e

<'

feminino e com três vagas em

disputa:
J araguá do Sul será

representada pelo basquete
feminino, que é o atuallíder
do Campeonato Catarinense
da categoria e ainda não

perdeu este ano. A estréia

será hoje, às 9h, contraNave
gantes. O futsal feminino
também chega com favo-

meio-dia contra Timbó. Já os

dois basquetes jogam apenas
amanhã. O masculino joga às

11h30 contra o perdedor de
Brusque x Itajaí e, na se

qüência, o feminino enfrenta
quem sair com derrota do jogo
entre Navegantes e Jaraguá
do Sul.

Corupá participa da

competição com os dois times
de vôlei. O masculino joga às

9h de hoje contra Balneário
Barra do Sul e o feminino
enfrenta Araquari no mesmo
horário. Por fim, Massa

randuba, que estará no futsal

masculino, estréia às Uh
contra Luís Alves.

ritismo para garantir a

classificação e estréia hoje, às'
11h30, contra São Bento do
Sul. Já os meninos do han
debol jogam ao meio-dia,
contra Joinville e, na

seqüência, é a vez do femi
nino enfrentar Balneário

. Camboriú.
Guaramirim será a cidade

da região .com mais partici
pantes. O futsal masculino
estréia às 9h contra Rodeio,
meia hora antes do feminino,
que joga contra Brusque. Às
10h30, é a vez do vôlei
masculino entrar em quadra,
contra Balneário Piçarras. As
meninas do vôlei jogam ao

São três vagas para
o estadual em cada
uma das qu�tro

.

modalidades

JULIMAR PIVATTG
JARAGUÁ DO SUL

Quatro cidades da região .

estão em Camboriú, onde

participam, de hoje até o dia

26, a fase regional Leste da
Olesc (Olimpíada Estudantil
Catarinense). Jaraguá do Sul,
com quatro equipes, Guara
mirim, com seis, Massaran
duba, com uma, e Corupá,
com duas, buscam vagas para

Turismo de bicicleta está em evidência e faz parte dos eventos da Impul��

oBoticário'
-.--,--------_...---.......-�..

você pode ser o que quiser,AGÊNCIA CBF

Dunga aprova atuação
da equipe no coletivo
TER,ESÓPOLIS treinamento.

"De modo geral, tanto a

equipe que atuou no primeir<?
tempo, quanto a que jogou na
segunda etapa foram bem.
Estamos satisfeitos. Cada um
está buscando seu espaço.

Jogar contra Alex e Naldo,
por exemplo, não é fácil para
nenhum ataque", disse Dun
ga, que ainda não revelou

qual vai ser o ataque titular'
do Brasil na estréia da Copa
América contra oMéxico. A
falta de gols nos treinamentos
repete o mau momento do
time nos dois últimos amis-

tosos. Coletivo de ontem terminou com vitória dos titulares por 1 xO

-

O fraco desempenho ofen-
sivo continua perseguindo a

seleção brasileira. Ontem,
último dia de treinamentos da

equipe na cidade de Tere

sópolis, o time titular superou
.os reservas por apenas 1xO,
em atividade que demorou

i I 61 minutos. O único gol do
coletivo foi marcado pelo
atacante Afonso, que entrou
na equipe titular apenas na

segunda etapa do duelo e, de

cabeça, abriu o placar. Apesar
do baixo rendimento, Dunga
se disse satisfeito com o

flmpulso'
'{

- � (
._'

,
IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



de
ia,
'o,

a,

bj
lo,
da ABRANGÊNCIA: NOVO ENSO
Qa

o,

.: IBGE: brasileiro está mais velho e urbano
n,

Há cada vez mais

�:' pessoas com mais
de 60 anos de idade

Ga no país, enquanto o
ue número de nascimentos
I é está caindo
ia
:m

:a, BRASILIA

Dados preliminares do
novo censo do IBGE (Insti-

;11
tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística) mostra que o

Brasil está mais velho e mais

urbano. O censo está sendo
feito para indicar o perfil das
propriedades rurais e das

pequenas -s-médias-cidades
(até 70 mil habitantes).

PETROBRÁS ESTUDA
APORTAR NAVIO
REGASEIFICADOR
EM SANTA CATARINA

O CORREIO DO POVO

ISRAEL DISPARA FOGUETES NA
FAIXA DE GAZA, MAS GARANTE
TER SIDO ATINGIDO ANTES @

STRA O RETRATO E PEQUENAS E MÉDIAS lOAD

Segundo os dados pre li

minares, há mais pessoas
acima de 60 anos, enquanto
o número de nascimentos está
caindo. Além disso, a popu

lação está mais urbana, à

medida que o êxodo rural se
intensifica.

De acordo com o IBGE, o
censo, que deverá ser con

cluído em agosto deste ano,

já ouviu 10 milhões de brasi
leiros e visitou mais de 1,7
milhão de propriedades ru

rais em todo o Brasil (até
agora, o trabalho de coleta de
dados está mais adiantado nos
estados do Paraná e de

Alagoas. Tocantins é onde o

trabalho está mais atrasado.
Para agilizar as consultas,

o governo está lançando mão
do uso de computadores de
mão (equipamentos que os

técnicos demoraram algum
tempo para dominar) e os

dados são transmitidos por
telefone, via satélite ou pela
internet. Entretanto, Robson
Paz, técnico do instituto,
afirma que em localidades
mais distantes muitas vezes é

difícil lançar mão de tecno

logia.
AContagem da População

atualiza os dados dos censos

'demográficos. Os dados da

contagem servem de base para
a distribuição de recursos

federais do Fundo de

Partieipação dos Municípios.
(01)

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

Os cada vez mais requisitados DJs David Rausísse e Edu�Schwartz,

A VERSÃO NACIONAL DO YOUTUBE OCASIOES CULINÁRIAS
,

.O popular site americano de videos YouTube agora tem a sua De colher cheia: mais tarde, pelas 19h30, nosso amigo
versão brasileira, onde desde terça os internautas já podiam Julmir Rozza compartilha suas técnicas em fazer uma
acessar o site através -do endereço www.youtube.com.brpaelladefrutosdomarperfeita.mais receita de dar
verificando todas as funções do site em português. Entre as não água na boca de um frango ao forno com cerveja. Ligue
muitas mudanças, agora há um ranking dos vídeos mais já para 9993 3404 para informações. Já dia 23 é Rafa
acessados em nosso país e a briga das grandes redes nacionais Sudatti quem ministra curso de massas ltalianas. Para
para ver quem chega primeiro na parceria com o Google para conferiras detalhes faça contato pelo 96023271.
exibir sua programação no site.

EISENBAHN JARAGUAENSE
E dizem ser fato que a blumenauense fabricante de cerveja
Eisenbahn vendeu metade das ações à Dobrevê
Empreendimentos e Participações. Não conhece? Tudo bem,
basta dizer que a empresa é jaraquaense e de um dos top
empresários da cidade. Resta a pergunta: existe agora a

probabilidade da artesanal cervejaria abrir portas em Jaraguá
também?

RELEMBRANDO TOMMY
Acesse amanhã nosso blog para
curtir os vídeos e curiosidades da
lendária e psicodélica ópera-rock
"Tommy", de Pete Townshend
(guitarrista do grupo The Who),
lançada em 1969. Levada às telas
em 1975· pelo cineasta Ken
Russel, foi alvo de censura e

grande repercussão na época
pelo seu tema e estética. No filme,
o cantor Roger Daltrey interpreta o
personagem principal,
contracenando com Eric Ctapton,
Jack Nicholson e Tina Turner
entreoutras grandes figuras:

.

I

I
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NOVO PRODEC DEVE AUMENTAR 80% O INCENTIVO DO TRIBUTO

Pelo EstadoGoverno quer criar
o Super Prodec

ai em alta
Há 11 anos o emprego formal em SarHa
Catarina não registrava índices tão bons
no acumulado dos primeiros cinco
meses do ano. Foram 43.462 novos

postos. O dado foi divulgado ontem
pelo Sine/SC, vinculado à Secretaria de
Estado da Assistência Social, Trabalho
e Habitação. De janeiro a maio de
2007, o saldo líquido entre admitidos
e desligados superou em 47,7% o

mesmo período de 2006 (39.442 vagas).
Indústria de transformação, têxtil,
vestuário, benefidamento de fumo,
mecânica e indústria de alimentação
deram suporte à marca. Na contramão,
maio puxou o índice para baixo, culpa
da entressafra da fruticultura.

o programa é uma

revisão e ampliação da

abrangência do

Programa
de Desenvolvimento
da Empresa Catarinense

bléia Legislativa o projeto de
lei para o que batizou de

"super Prodec": uma revisão
e ampliação da abrangência
do Programa de Desenvol
vimento da Empresa Cata
rinense.

"Será um novo e forte
Prodec, que aumentará de
70% para 80% o inventivo de
retardamento do tributo,
abrangendo novos setores",
enfatizou Luiz Henrique. O
anúncio do governador foi
uma resposta imediata ao

pleito apresentado minutos

antes, em oficio, pelo presi
dente da Acats (Associação
Catarinense dos Super
mercados), José Emílio Me

negatti. "Para que possamos
ver concretizados novos em
preendimentos, solicitamos
que o Prodec seja estendido
ao setor' supermercadista",
pedia o documento.

O'{ncentivo do Prodec
consiste na concessão de
prazo para a empresa recolher

parte do ICMS a ser gerado
por um novo projeto, até que
atinja o montante do inves
timento necessário para a

instalação do empreendi
mento. É o financiamento de
parte do ICMS devido ao

Estado para que a empresa
beneficiada amplie seu

capital de giro. Os percen
tuais, prazos e juros são esta

belecidos pelo Conselho
Deliberativo. "Vamos incluir
a Fecomércio (Federação do
Comercio) neste conselho",
adiantou Luiz Henrique.

O presidente da Associa
ção Brasileira de Supermer
cados (Abras), Sussumu
Honda, acompanhou Luiz

Henrique pelos corredores e

apresentou um panorama da
importância do setor que
hoje, no país, conta com 74
mil unidades cadastradas,
emprega 850 mil pessoas
diretamente e movimenta o

equivalente a 5,3% do PIB
nacional.

n

I I

e

FLORIANÓPOLIS

Os supermercadistas de
todo o país estão de olho nas

novidades e nas tecnologias
que podem agilizar os serviços
e atender o consumidor, Que
rem expandir seus negócios e,

para isso, vão contar com o

apoio do governo do Estado.
Esta foi a garantia que rece

beram do governador Luiz
Henrique no início da noite
de terça-feira, na abertura da
20ª edição daExposuper 2007,

.

no Centrosul, em Florianó
polis. O chefe do Executivo
catarinense disse ao setor

que, emmenos de uma sema
na, vai encaminhai à Assem-

P'bl'
.

d d
,1

u ICO para cumpnmento e emen a cons- . cqn
titucional que prevê a anulação da cornpe- : di J
tência da União para titular sobre os terrenos '1
de marinha e acrescidos localizados em mu-

J e

nicípios com sede em ilhas costeiras, caso de
I

"

Florianópolis. Deve propor audiência públi· ) ,ca na Assembléia Legislativa para discutir o I �
tema. ffif

Negócios [1] i'iii
Governador Luiz Henrique apresentou a exe- P� I

cutivos do grupo japonês Mitsui & Co, que I €
tem na cartela empresas como a Toshiba e. I
a Toyota, negócios que podem fazer no Esta.

I· a�
do, como a instalação de ferrovias ligando os

r CPI
principais portos, complementação de uma iligação leste-oeste para estabelecer uma tres
comunicação férrea bioceânica e o metrô atde superfície para Florianópolis e Joinville. .

�

A corporação atua em geração de energia, ,

tecnologia e agricultura com mais de duas I. OU
mil empresas e 168 escritórios de negócios al'em 71 países.

I' cn

I &t

Na Uderança
A evolução da carteira de crédito consigna
do do Banco do Brasil em Santa Catarina foi
de 20% de dezembro do ano passado a maio
deste ano - de R$ 196,8 milhões aos atuais
R$ 233 milhões. Nesta semana, o banco as
sumiu a liderança desse segmento no País,
superando marca de R$10 bilhões em ope
rações. Até este mês, os desembolsos finan
ceiros do BB nesta linha de crédito no Estado
somaram R$ 125,4 milhões.

Perda demercado
Estudo setorial da indústria moveleira da
região de Campo Alegre, São Bento do Sul
e Rio Negrinho dá conta da real situação da
crise que afeta o setor. Enquanto em 2005
o Alto Vale do Rio Negro exportou US$ 335
milhões, em 2006 houve queda de 14% para
US$ 288 milhões. Quando a análise é feita
em reais, a queda é ainda maior por causa
da valorização cambial. Enquanto em 2005
as exportações chegavam a R$ 806 milhões,
em 2006 alcançaram apenas R$ 624milhões,
uma queda de 22,6%. São Bento do Sul, que
representa 58% das exportações regionais,
teve a maior perda (27%).

PETROBRÁSPeíramulílsseterlal
comemora 40 anos

Negócios [2]
A geração de combustíveis fósseis como a

gasolina a partir do carvão, a transformação J a d
de gordura de frango e suína em energia e a d
produção de etanol a partir da madeira fo-
ram outros assuntos da pauta. Os executivos

- I

deixaram Santa Catarina interessados em I

�IOanalisar detalhadamente cada sugestão do

I.
f r

governador e identificar no grupo empresas I '

que operam nas linhas propostas. A Secreta' �
ria Executiva de Assuntos Estratégicos está

'c�encarregada de continuar.,as tratativas. Pre- I t m
sidentes da Celesc, Eduardo Pinho Moreira, e'
e da SC Gás, Ivan Ranzolin, partklpararn dos

.

�debates. ) c OI

Eficiência energética
Departamento de Engenharia Mecânica da I
U_fsc inaugura hoje seu Laboratório de Efi- i
ciência Energética, implantado em parceria IIcom a Celesc Distribuição. Projetado para ri
servir como plataforma de testes para medi
ção da eficiênda energética de aquecedores I
solares domésticos, o laboratório viabiliza
a consolidação de um centro de referência
para apoio às indústrias de energia solar do
Sul do País. I 10

Inverno I
A Secretaria Executiva da Justiça e C;idadania ie a Conab recebem o inverno hoje lançando ,

�e�campanha com objetivo de minimizar os da-
I. Jan

nos provocados pelo frio às famílias caren- 'fi
teso Vão distribuir cerca de 300 toneladas d� '. �aS6feijão e 100 toneladas de farinha. A meta e I e

atender mais de um milhão de pessoas, com j 1
a ajuda das Secretarias de Estado de Des�n- I f!
volvimento Regional (SDR's) na distribuição. H·l1 l�colunaadi@cnrsc.com.br ) T�

CHICO ALVES E CARLA DAIUANO/FLORlANÚPOUS COM FABIANO KUIACH/RIO NEGIUNHO E MAURO MACiEl/LAGES ' �al
terq
�J

) �ol
,I �al

�en
I (

Naviu pode'
vir para se Queda nos lucros

Os lucros acumulados do setor moveleiro
em 2005 somavam R$ 19,5 milhões, caindo
para R$ 5,9 milhões em 2006 (0,6% sobre a

receita). O prejuízo acumulado nos dois anos
assusta: R$ 85,6 milhões. É cada vez menor a
capacidade de investimento dos moveleiros
do Estado. Em 2005 as empresas investiram
em torno de R$ 42 milhões. Recuaram para
R$ 25 milhões no ano passado,

.

ALINE CABRAL / SIiF

O diretor de Abasteci-
, mento da Petrobras, Paulo

Roberto Costa, informou que
a estatal aprovou a contra

tação de um terceiro navio

regaseificador (onde o pro
duto é transportado em

forma de líquido e depois
passa a gás novamente) para
o GNL (Gás Natural Lique
feito). O executivo afirmou

que a empresa ainda não
definiu onde ficará aportado
o navio, que terá capacidade
de converter de 12 milhões
a 14 milhões de metros

cúbicos por dia. No entanto,
Costa sinalizou que estão

sendo observados os estados
de Santa Catarina e Per
nambuco. "A localização vai
depender do perfil da de
manda", explicou. A esta-tal
já aprovou a compra dedws
outras embarcações deste

tipo. A primeira, com capa
cidade de 7 milhões de
metros cúbicos diários, tem
entrega prevista para abril
de 2008 e deverá ser apor
tada no Rio de Janeiro. A
segunda, deve ser entregue
em abril de 2009 e terá

capacidade de 12 a 14 mi

lhões de metros cúbicos por ,

dia.

De volta à prefeitura
Prefeito de Lages, Renato Nunes de Oliveira
(PP), licenciou-se e em seu lugar assumiu o

presidente da Câmara de Vereadores, Arnal
do Moraes (DEM). A transição pode significar
um entendimento entre os partidos, decla
radamente opositores. A aproximação entre
progressistas e democratas pode reviver em
Lages a mesma aliança que elegeu Raimun
do Colombo em 2000 e que acabou quando
o antigo PFL decidiu apoiar a candidatura de
Luiz Henrique da Silveira, formando junto
com PMDB e PSDB a tríplice aliança. Da mes

ma forma, essa aproximação praticamente
afasta o PT, que sonha com uma aliança com
o PP para disputar as eleições municipais em
2008. Resta saber, caso a situação se cencre

tize, como fica a situação do PP de Lages em
relação ao Estado.

Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves onde ocorre a Efapi

tiva dos organizadores é dar
continuidade ao processo de
crescimento e consolidação do
evento, que é a síntese da
economia do Oeste. Este ano
está previsto um volume de

negócios de R$ 100 milhões,
28% a mais que a edição de
2005. Montante que se

consolida por intermédio de
650 expositores dos mais

diversos setores.
Tradicionalmente

conhecida pela geração de

CHICO ALVES CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Expansão do número de

expositores, incremento no

volume de v�ndas e cres

cimento do público visitante
são alguns dos objetivos
traçados pela comissão orga
nizadora da Epapi 2007, que
será lançada no próximo dia 5
de julho, em Chapecó, para
expositores, convidados e

imprensa. A 16ª Exposi
çãoFeira Agropecuária, Indus
trial e Comercial de Chapecó
será realizada e 5 a 14 de
outubro.

Em 40 anos de história, a

Efapi, consolidou-se como

uma das maiores feirasmultis
setoriais do país. A expecta-

Ilhas
Deputado estadual CesarSouza Junior (DEM)
vai propor representação junto ao Ministério

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC

negócios no setor agrope
cuário, a feira conquistou o

.

público visitante trazendo
grandes shows nacionais para
Chapecó. Cerca de 450 mil
visitantes devem passar pela
Efapi 2007 ":'12% a mais em

relação à última feira.

------------_._._.__._----_._---

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco- O
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Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade·
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã,
Jamal O Iguassu - Município Dia-a-da - NoffSul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil·A
Tribuna - Tribuna Calarinense - Voz RegionalAssociação dos Diários do Interior

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I QUINTA-FEIRA, 21 de junho de 2007 PANORAMA
cadernob@ocorreiodopovo,com,br

éVO RELATOR ACHA QUE OUTRO ÓRGÃO DEVE INVESTIGAR DENÚNCIAS

erícia da PF aponta
iferença de R$. 600 mil

westigação conclui

e dócumentos
I resentados por Renan

et indicias
de fraude

SILIA

lo presidente do Senado,
I �nan Calheiros (PMDB
; ), apresentou ao Conselho
, ti1 Ética ,d� Casa notas fisc�is

1, Ciffi indlClOS
de fraude, alem

I

ti1 ter entregado documentos
j ,e apresentam, entre si, uma

!

'liferença"
de 511 cabeças de

) do na venda declarada,
I uca de R$ 600 mil. As

,

f�rm�çõ,es estão e�tre as

i imClpals conclusoes da
,

Prrícia feita pela Polícia
li Fkderal em cima da defesa
I, a!resentada por Renan ao

, dmselho de Ética.

I fu 20 páginas assinadas por
, ês peritos da PF, entre eles o
i fretor do Instituto Nacional
! ôt Criminalística, Clênio

I

L Guimarães Belluco, dizem que

ali notas fiscais de Renan

I, c ntêm uma �érie de "incon-
1 s' tências formais".

Uma delas é a ausência ou
1 a duplicidade do Selo Fiscal'
d Autenticidade. Em, duas

. tas, não há o número do
,I lo; em outra, o número se re

]' f te a uma segunda nota.
,

I

ém disso, algumas notas fis-
'

II

Ct'S
estão sem data, apresen-

1 t m campos rasurados ou têm
: e issão fora da ordem

1 c onológica.
Outra falha importante

JOSÉ CRUZ/ABR

PF afirma que há irregularidades nos documentos de defesa de Calheiros

detectada pelos peritos nos

'papéis de Renan se referem às

100 GTAs (Guia de Trânsito

Animal) que ele apresentou
para tentar provar as vendas
de gado, que teriam lhe
rendido R$ 1,9 milhão desde
2003. A PF concluiu que
"várias informações preenchi
das nas guias são divergentes
daquelas presentes nas notas

fiscais", apesar de as datas dos
dois documentos serem as

.mesmas. A PF diz não ter

encontrado o vínculo presu
mido entre os dois docu
mentos.

Em análise separada dos
dois documentos (notas fiscais
de um lado, GTAs de outro),
a PF concluiu urna diferença
de 511 cabeças de gado cuja
comprovação da venda não foi

feita por meio das GTAs. Isso

representa cerca de R$ 600
mil dos supostos ganhos
agropecuários de Renan.

O senador Wellington
Salgado (PMDB-MG), anun
ciado ontem como relator
substituto de Epitácio Cafe
teira (PTB-MA), acha que

para julgar as novas suspeitas
sobre Calheiros, deve-se abrir
uma outra representação.

"Se existe a possibilidade
de as notas fiscais serem frias,
que isso seja investigado pela
Polícia Federal, pelo
Ministério Público, pela
Receita Federal e por outros

órgãos compe-tentes, e

qualquer outro partido que

quiser, que apre-sente uma

nova representação para

investigar esse fato".

I

tF prende 31 na 2a fase
a Operação Furacão

I la DE JANEIRO

I A Polícia Federal pren
o ��u 31 pessoas no Rio de
I' ufneiro durante a segunda
,ll�e �a Operação Furacão,
re lllvestiga a venda de

n lIminares para permitir o

f� ,

I !,nclonamento de casas de

I, lngos e de máquina" caça
I, IlqUeis. O balanço da nova
" �apa da operação; iniciadaI' t, rça-feira, dia 19, foi divul-

�do pela assessoria da PE
I, 'lo total, foram expedidos 36
:1 �andados de prisão pre
\tentiva�
Oito pessoas estão deti

£ �s desde a primeira fase da
�: operação, em abril, e tive-

ram o mandado de prisão
renovados.

Na segunda fase da

operação foram presos dois

policiais federais, 18 poli
ciais civis e um militar. Os
outros dois detidos, segundo
a PF, são pessoas que faziam
o pagamento de propina. A
PF ainda está a procura de
dois policiais civis e de três

responsáveis pelos paga
mentos de propina.

No processo judicial, são
apontados juízes e desem

bargadores, que teriam

recebido dinheiro em troca

de decisões favoráveis aos

membros da organização.
(Agência Brasil)

INTERNADO

Assessoria nega
piora de ACM
A assessoria do senador

Antonio Carlos Magalhães
(DEM-BA), 79 anos, afir
mou que o estado de saúde
do parlamentar não teve

nenhuma piora signifícativa .

e nega que t:Je esteja inter
nado na UTI do Incor, em
São Paulo. Magalhães apre
senta um quadro de hi
pertensão e problemas re-.

nais.

Na noite de terça-feira,
o estado de saúde do sena

dor teria piorado, de acordo
com a Folha de S.Paulo.

Magalhães está internado
no Instituto do Coração
(Incor), em São Paulo, des
de quinta-feira.

O CORREIO DO POVO

• PELO
Israel lançou ontem operações aéreas contra palestinos que

disparam foguetes a partir da Faixa de Gaza. Estas são as

primeiras ofensivas do tipo desde que o Hamas tomou o controle
do território, na semana passada.

Militantes de Gaza haviam, horas antes, disparado pelo menos

um foguete contra o sul de Israel, disse o Exército, mas não
deixou ninguém ferido.

O Exército israelense matou ontem seis militantes palestinos
na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Dois dos quatro militantes
mortos eram integrantes do braço armado do Hamas. Os
soldados também mataram outros dois militantes da Jihad
Islâmica.

Um porta-voz do Exército de Israel afirmou a respeito deste
último confronto que um soldado ficou gravemente ferido pelos
disparos palestinos.

<, O governo da ANP (Autoridade Nacional Palestina), liderado

pelo presidente Mahmoud Abbas, não renunciará à Faixa de Gaza,
assegurou o primeiro-ministro Salam Fayyad em entrevista

publicada ontem pelo jornal alemão "Frankfurter Allgemeine
Zeitung".

"Quase não temos influência em Gaza, mas isto não significa
que renunciaremos a ela", afirmou.

Israel dispara
foguetes na

Faixa de Gaza
e mata seis

Exército disse
que foi atingido
antes por Gaza

O HOMEM MAIS VELHO
Aos 111 anos, Tomoji Tanabe foi considerado o homem mais
velho do mundo. Ele recebeu o certificado do Livro de Recordes

Guinness em Miyakonojo, no sul do Japão, onde vive. O número
de japoneses com mais de cem anos quadruplicou nos últimos
dez anos.

BOMBA FALSA
Uma mulher afirmou falsamente ontem que havia uma bomba a

bordo de um avião turco a fim de atrasar o vôo para que seu

marido pudesse chegar a tempo. Os dois foram detidos.
Funcionários da empresa descobriram que o alerta era falso antes

que o avião fizesse um pouso de emergência em Ancara, capital
da Turquia.

TRAGÉDIA EM INCÊNDIO
Nove bombeiros morreram em um incêndio num depósito no

Estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os homens
morreram quando o teto do depósito em chamas desabou sobre
eles, na segunda-feira. Essa foi a maior tragédia da categoria
desde o 11 de setembro.

China abrirá rodovia no Everest
A China começará a construir na próxima semana, no Tibete,

, uma rodovia no Monte Everest, o pico mais alto do mundo, que
facilitará a passagem da tocha olímpica e de turistas, informou
a agência oficial Xinhua.
Com um orçamento de US$ 19,7 milhões, a estrada chegará a

5.200 metros de altitude acima do nível do mar. A rodovia vai
unir o pé do monte ao acampamento-base do Everest.
A nová estrada, protegida com cercas laterais, substituirá a

atual, de 108 quilômetros, quevai de Tingri (na cidade tibetana

deXigaze), na base da montanha I até o acampamento-base, e

está deteriorada.
A construção da rodovia durará quatro meses e o objetivo é

que ela se transforme na via principal para aumentar o
deslocamento de turistas e montanhistas para o teto do mundo.

FEIJOADA DA TURMA DA 7aFASE DE

COMÉRCIO EXTERIOR DA UNE:RJ

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

Feijoeiro: Sérgio lazzaris

Bfthetfs disponlveis com: turmll dll7i fast' dI.» Comprcio Ext�rior da UNERJ,
MEXfTEl3275-1902, CIVEl fiNANCIAMENTOS 3275-3300 EJORNAl O CORREIO DO POW3311-1919

comissaodeformandos@yahoo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



48 I QUINTA-FEIRA, 21 de junho de 2007 BELEZA' O CORREIO DO Po
redacao@ocorreiodopovo.com.br

BELEZA: FAMOSOS GERALMENTE SÃO ESPELHOS PARA A BOA FORMA

Mantendo o corpo
na medida certa

PIERD RAGAZZI / DCP

Ingerir alimentos naturais é o segredo para se manter a boa forma e a saúde

Reeducação alimentar
é apontada como
método capaz de acabar
com o lIefeito sanfona"

A obesidade é o mal do
século que atinge a todos,
inclusive as crianças. Há
quem garanta que ela é fruto
da modernidade justificando
que, se compararmos imagens
dos primeiros 50 anos do
Século XX, vamos verificar

que todos eram magros

igualmente. A explicação é

que naqueles tempos o

'estresse seriamenor, amaioria
das mulheres eram donas-de
casa e cuidavam para que
todos se alimentassem na hora
certa. O tipo de alimento
ingerido era mais natural.
Que atire a primeira pedra
aquele que na casa da avó não
havia uma horta e um

pequeno pomar!

O ritmo .do mundo era como parece difícil segui-la!
outro comparado ao que Sem dúvida, é preciso
vivemos atualmente. querer, como tudo nesta vida.

Ser magro e esbelto é o Se queremos ter sucesso em

desejo de todos. Para alguns, alguma coisa, tem que
uma necessidade importante .. perseverar. Neste caso não é
e vital. Claro que isso gera 'diferente. É preciso querer
ansiedade e mais obesidade. ser magro para sempre e

Os especialistas são investir nisso.
unânimes em afirmar que a É importante consultar um
ansiedade é um dos inimigos endocrinologista para uma

de quem deseja livrar-se dos avaliação. Ele poderá indicar
. quilos extras. Então, talvez um cardápio adequado ao seu

um dos primeiros passos seja tipo físico, idade e modo de
livrar-se das tensões do dia- vida. A partir daí, é seguir as
a-dia não valorizando demais instruções e ter paciência,
os problemas, divertindo-se pois a educação alimentar vai
na companhia dos amigos e, fazer você emagrecer com

principalmente, ser honesto saúde e isto nem sempre é tão
com si mesmo detectando o rápido quanto se imagina.
problema que incomoda e que Depende muito da
o leva a comer demais. quantidade de exercícios

Livrar-se do peso extra e físicos que se pratica. É isso
nunca mais encontrá-lo é o mesmo, é P,feciso adequar a

ideal e isto é possível alimentação emovimentar-se
recorrendo-se à reeducação também, mas sem neuroses e

alimentar. "Reeducação sem cobranças. Tem que ser

Alimentar", êta frase que com alegria e vontade de ficar
escutamos com freqüência e em forma.

Manier a saúde é o que 'imporia
Os especialistas em

nutrição dão algumas dicas
extras para aqueles que

pensam em livrar-se das

gordurinhas indesejáveis
aprendendo a comer

corretamente.

É preciso ter prazer em

comer por isso não se obrigue
a ingerir o que não gosta.
Faça cinco ou seis refeições
balanceadas por dia e não

como fora destes horários.
Fique longe dos alimentos
corno doces e bolos. Aposte
sempre nas frutas, iogurtes
desnatados ou gelatinas. O

delicioso sorvete de massa

pode perfeitamente ser

substituído por um picolé de

frutas, mas cuidado porque
estes têm açúcar.

Nco jantar, evite os

carboidratos, preferindo as

saladas e legumes. Antes de
deitar, teime uma boa xícara
de chá com adoçante e coma

biscoitos com fibras. Não opte
por jejum, isto SÓ faz com que
o organismo "armazene"
gorduras imaginando que

poderão elas poderão faltar.
Se possível, evite o açúcar, a
beterraba, a cenoura, a

batata, massas em geral
incluindo os pães. Prefira
pão integral.

As carnes devem ser

grelhadas, dando
preferência às carnes

brancas. Substitua o óleo por
azeite e inclua os desnatados
e lights em sua dieta normal.
Lembre-se que cada dieta
alimentar deve ser

personalizada e nem sempre
o que é bom para sua amiga
é o ideal para você por isso
consulte um médico para
orientar sua reeducação
alimentar.

Leve Toque

Famosos inspiram à boa forma

Pfeifer mantém a forma com alimentação balanceada. Juliana foge dos carboidratos e prefere os integrais

Alguns famosos da
televisão controlam a sua

alimentação e assimmantêm
a silhueta esbelta. A atriz

Sílvia Pfeifer, por exemplo,
'não tem vergonha de dizer

que leva uma marmita quan
do passa o dia todo gravando
no Projac. Outros famosos
fazem a mesma coisa.

. Juliana Paes, que viveu a

Guinevere em "Pé Na Jaca",
é famosa não somente por seu
talento como atriz, mas tam
bém por causa de suas belas
curvas conseguidas graças ao

controle diário das calorias

ingeridas. A atriz conta que

seu almoço é composto de
arroz integral, carne de soja
e legumes e, às vezes, carne

grelhada. No final de semana,
Juliana "abusa" comendo
alguma guloseima, mas na

segunda-feira volta a sua

rotina. É bom lembrar que ela
também faz exercícios físicos.

Angelita Feijó também é

adepta ao método, ela conta

que precisou ser persistente e

paciente, mas não se

arrepende do resultado e hoje
consegue alimentar-se so

mente de coisas saudáveis (e
faz isso com prazer) mantendo
o mesmo peso há muito

tempo. A

apresentadora associou
reeducacão alimentar c "

exercíci;s de aeróbica e i� �,

Inspire-se nas belasforn .r

dos famosos e sem si mesnl [f

.

Pegue uma foto na qual v 'i

se considera em forlUa

grude-a em local visível'
porta da geladeira, r

exemplo. Olhe para a fo[�

fixe-se em seu objetivO, .

Encare o seu novo de�t
'

com alegria e otimismo, Pe. j

que além de melhmJrar ��. ,',
silhueta você estafa � .

,

b �

nhando mais saúde e

estar.
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Aguardamos o sabor de

Gustavo Leão, .

.

...
.

�[ill@[JDcQJD[JO[ID® cQJ�l ��®[Q)®M�O
Aos 20 anos de idade o

ator já é apontado como

um dos mais jovens
talentos da televisão
brasileira

Garotão
boa-

.

praça e amigo
do surfe,

.

Gustavo Leão começou sua

carreira de ator por acaso.

Incentivado pelos amigos,
disputou e ganhou o título
de "Mister Praia Grande".
Pouco tempo depois, foram
os mesmos amigos que o

encorajaram a fazer a

inscrição no teste da Rede

Bandeirantes, na época, a
procura de ator para

.

interpretar o surfista Guto,
de "Floribella".

Quando encerrou a

participação no folhetim,
surgiu outro desafio:
enfrentar as seleções da
Globo.Gustavo Leão

respirou fundo, fez e

ganhou o papel de Mateus
em "Paraíso Tropical". O
sucesso foi quase que
imediato. Mateus, o bom
filho de Lúcia (Glória
Pires) conquistou o público
por causa da personalidade
forte e determinação em

conhecer o pai, Cássio
(Marcello Antony).

Segundo comentários
dos bastidores da novela de
Gilberto Braga e Ricardo
Linhares, por causa da
desilusão com Camila

(Patrícia Werneck), o
jovem poderá se tornar

menos sonhador e começar
a dar em cima de todas as

meninas da praia; mas
como Mateus é um rapaz
totalmente do bem, o
público torce para ele e

Camila ter um final feliz,
apesar da união com Fred
(Paulo Vilhena). Aliás, as

especulações garantem que
este casamento não vai

durar muito porque o

empresário deve começar a

mostrar a sua face de vilão,
inclusive tendo casos

extraconjugais.
Nascido em São

Bernardo do Campo (SP),
no dia 29 de março de
1987, antes da fama
Gustavo Leão trabalhou
numa feira de artesanato e

também entregava
marmitas para a mãe. As

primeiras experiências
como ator começaram na

escola, na qual Artes
Cênicas era matéria

obrigatória. Nas horas
vagas se dedicava de corpo
e alma ao surfe, esporte que
atualmente está em

segundo plano, afinal, todo
o tempo foi tomado pelo
trabalho na novela global.
Muitíssimo feliz com esta

troca, o ator costuma dizer
que contracenar com

atores do nível de Glória
Pires, Marcello Antony,
Débora Duarte e Reginaldo
Farias é um grandy
incentivo para se aprimorar
sempre.

Aos vinte anos de idade
e considerado galã da
televisão, Gustavo acha

que o assédio das fãs é

natural, mas avisa, é
comprometido. Ele é

apaixonado e namora a

atriz Yana Sardemberg.
Tudo começou quando
contracenaram em

"Floribella". Extremamente
romântico, ele conta que
adora mimá-la e por isso
não economiza nos

presentes.
Perspectivas para o

futuro 'são muitas. Gustavo
Leão pretende ainda atuar
no cinema e aprimorar
cada vez mais a sua arte de
interpretar.

I

I
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.. PROGRAME-SE

� CINEMA

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, 21 h40 - Todos os dias)
Totalmente Apaixonados
(16h40, 19h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Homem Aranha 3 (Dub)
(14h40, 17h40 - Todos os dias)
Homem Aranha 3 (Leg)
(21 h15 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(14h, 17h20, 20h45 - Todos os

dias)

Jaraguá do Sul

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

Seg/Ter/Qui)
Cine Shopping 2
Um Crime de Mestre
(16h30, 19h1 0, 21 h30 -

SeX/Seg/Ter/Qui)
(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, 21 h -

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

Joinitille

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h30,.18h, 21 h1 0-
SeX/Seg/Qui)
(18h, 21h10-

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

· Sab/Dom/Ter/Qua)
Cine Cidade 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)

.. �)' Cine Mueller 2
.• Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo (Leg)
(14h40, 18h, 21 h1 O-Todos os

dias)
. ... Cine Mueller 3

O Amor Pode Dar Certli
(20h, 22h1O-Todos os dias)
'Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(13h40, 16h50 - Todos os dias)

Blumenau

_.

�'SERVIÇOS
Curso
JARAGUÁ DO SUL
Rua Augusto Mielke, 301 -

Bairro Baependi
Curso de. Culinária .

Hoje, das 19h30 às 22h

Curso
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial

· "Promoção e organização de
Eventos"
29 e 30 de junho
Informações: 3275-7059

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Diretores discutem o desfile de julho
O Correio do Povo, edição semanal de 13 a 19 de junho de 1987, noticiava
que aquela semana havia sido pródiga em acontecimentos educacionais
da Ucre, apesar da greve. No dia 12 de junho de 1987, diretores de
escolas estaduais, municipais e particulares, reuniram-se para discutir a
viabilidade ou não de se realizar o desfile no dia 25 de julho, comemorativo
ao aniversário da cidade, entre outros assuntos. Também os professores
do NEMO - Núcleo de Ensino Modularizado, que atende a cerca de 400

alunos, avaliaram o desempenho do programa. Da mesma forma, a

Comissão Regional do Plano Estadual de Educação, discutiu questões
ligadas ao PEE, formas de condução dos trabalhos ou a sua dissolução.
Segundo a matéria, a diretora Rosemeire Puccini Vasel havia participado,
na Secretaria da Educação, de encontro com todos os diretores de Ucres,
para um relato e panorama em relação a greve que acontecia na época,
nas respectivas regiões.

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

.0 CORREIO DO POVO I.

• ANIVERS'ÁRIOS

• O DIA DE HOJE

� Santo
'f>:

i São Luís GoPZgQê

,1990
o pequeno Billy não resiste a uma câmera fotográfica, produzido ele posou

para o clic da dona e leitora Mery Schiochet.

• UTILIDADE PÚBLiCA
�Aulas
O Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul promove
nesse sábado, dia 23, a
aula inaugural do curso de

Língua Italiana, das 9h às
11 h30. Informações pelo
fone 3370-8636.

�Inscrições
Estão abertas, até 22 de
junho, as inscrições para
o mestrado acadêmico
em computação aplicada
da Universidade do Vale
do Itajaí (Univali).
Informações pelo fone
(48) 3281-1537.

•Apresentação
O Gats apresenta neste
amanhã a peça "O Patinho

Feio", às 19h30, no auditório
da Fameg. O ingresso é um

litro de leite de caixa que pode
ser: trocado na sede do Gats

(Av. Marechal Deodoro, 1082).

""

• PREVISAO DO TEMPO

Almi pel
Ari N ar
Bárbara.Xafherine Gruner
Bruno Alexandre da Silva
Carolina do Carmo

io Macedo
.

ane Silva ,Kniess "

Gristina Kr
zzarottô
hn

Dougfas Schünke
Elizete C. Rosa
lise Marquardt
Iraci Decker
Iraci H orchardt
Jea los de Moura
'Joã pníK
J

.'

de G

Tempo estável no Estado

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

norte do estado, mais nuvens por causa da

circulação marítima. Umidade relativa do ar

baixa, principalmente no Oeste. Temperatura
elevada para época do ano.

� Jaraguá do Sul e Região

FI

fi

io Chiodini
s B.ortolini

. Caetano

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e�ultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

LEIA O MUNDO

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

{5
LORIANÓPÓLlS
MíN 17°/ MÁX: 25'{5

, � LAGES
MfN: i 1°; MÁX: 24°

HOJE â SEXTA r: SÁBADO r:MíN: ,13° C MíN: 12° C MíN: 13° C
MÁX: 24° C MÁX: 23P C MÁX: 23° C
Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

, Fases da lua

DOMINGO �
MíN: 13°'C �
MÁX: 21° C
Nublado

MINGUANTE NOVA CHEIA � Legendas

'(:1 (�) c:u d G .,.
Ensolarado Parcialmente

nublado

CRESCENTE

� 22/0608/06 15/06 30/06
Nublado lnstavel Chuvoso Imvoaca
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peter promete fazer alguns exames;
tida garante que usa seus poderes ha

lOS o que deixa Rafael indignado.
an, .

h d L
C nrado insiste em ospe ar ucas.

E�a quer saber se Lucas aind.a ama

Nina -.Evelyn diz a Carol que OUlnzlnho

nda disperso nas aulas. Max ·se
a

repara para viajar. Miguel começa a

I irabalhar na barbearia, para orgulho ?P,
Zequinha. Jair pergunt.a a Joaquim

� sobre seu filho Ounzinho. Raf�el
examina Medéia, que está no sanatório.

Eva recebe convite para tocar no Brasil,
. r mas se recusa. Inácia garante a Nina

f que Lucas jamais iria esquecê-Ia.
Matilde se insinua para Lucas no trem.

Conrado
.

avisa Eva que quer visitar

Serranias.

� GLOBO -19H�
1 Pé na Jaca
], Clance e Dante aprendem a esquiar.
i Beatriz diz a Rebeca que vai ficar amiga

,

� de Clarice. Clarice tromba com Beatriz e

as duas caem em um monte de neve.

Gabriel e Custódia decidem irtambém a

Banloche. Agatha convoca Barão para
roubar a estátua da casa de Beatriz.

Juju se propõe a ajudar na escola e

I Minam aceita. Ariel impede que Agatha
y visite o quarto de Beatriz. Agatha diz a

Barão que precisam de uma planta da
1 casa. Beatriz vê Dante' e Clarice se

beijando. Beatriz fica furiosa porque
I Dante nunca a vê. Elvira pressiona

Régis sobre o casamento, mas ele adia
a resposta para o outro dia. Ariel quase
beija Eliete, mas ela desvia o rosto na

hora. Rebeca é assaltada. Beatriz
simula um acidente na neve e é
socornda por Dante.

1
II Paraíso Tropical

Todos reagem bem ao desfile. Daniel
diz a Taís q�e finanCiàu 'a produção e o

desfile de Evaldo e que descobriram o

golpe dela das fotos montadas. Paula
avisa que ela pode ir para a cadeia pelo
que fez com Evaldo. Tais implora para
nãO ser presa. Virginia se surpreende ao

saber que Mateus foi o responsável por
Antenor voltar a dar a mesada. Bebel se
atrapalha no jantar com Olavo e a

comida de seu prato cai no chão,
fazendo um garçom escorregar. Lúcia
comenta com Herminia que Antenor
tem charme. Alice, filha de Luterõ, vai
com o pai visitar Olavo. Taís pede
desculpas a Marion, que aceita.
Antenor concorda com o plano de
aposentadoria complementar proposto
por Daniel. Evaldo diz a Paula que quer
darqueixa contra Taís.

� GLOBO - 21 H

� RECORD - 19h15

Luz, do Sol
Eliana resolve mandar Drica para o Rio,
enquanto vai a Angra. Isabela diz a
Pedro que quer casar logo. Rodolfo e
Odete localizam o contador e

descobrem falcatruas de Freddy. Fica
de mostrar os documentos no dia
seguinte. Freddy, que seguira Rodolfo,
oferece dinheiro para o contador sumir.
Leonardo conta pra Zoé sobre o
passado e o desaparecimento de Drica
. e porque Lorena o tem na mão. Tom e

Verônica sofrem bombardeios das
respectivas famílias falando bem de um
ede outro.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Mário avisa a Lucia que o reinado dela
acabou: ele gravou algumas conversas
em que a voz dela é perfeitamente
Identificável, especialmente no trecho
em que debocha de Isis. E diz que
urgente é tirar Boris de circulação, para
que enfrentem o Conselho de
Administração sem outras pedras no

�aminho. Margarida enfrenta Nogueira
Izendo que Felipe saiu com a Neusa e

iue o �uiz autorizou que o menino

�c�sse com a mãe. Neusa e Felipe se
bngam na casa de Lisinha, que logoos chama para um carteado.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��PRINCIPAL ��PROGRAMA ��TALENTO
Ainda não foi divulgado o Claudete Troiano pode Ninguém pode negar que
nome do ator que fará um programa np .SB Camila Pitanga está arrasando
Adalberto Rangel, um dos '(substituir as novelas na interpretação da garota de

principais personagens de mexicanas, à tarde, 'que t.elJ1 programa Bebel em "Paraíso
"Duas Caras", próxima baixa audiência, informou a Tropical". As melhores cenas

novela das 21 horas da coluna Zapping, do jornal da novela estão sendo
Globo. Ele aplica o golpe do Agora. A apresentadora protagonizadas por ela. Mas
baú em Maria Paula gravou na segunda-feira uma mesmo gravando em ritmo

(Marjorie Estiano), rouba participação no Qual É a acelerado, a atriz não está se

todo o dinheiro dela e foge. Mysica, com Silvio Sant descuidando de seu corpo.
Para livrar-se da polícia, faz ' também conversO Quase que diariamente ela

várias cirurgias plásticas. i dono da emissora SaBre pode ser vista ao lado de seu
. �

Alguns nomes já foram
'

oportunidade. Claudete fai personal trainer correndo no

cogitados, entre eles Ou demitida da TV Band em abril calçadão do Leblon, no Rio de

Moscovis e Dalton Vigh. deste ano. Janeiro.

• SUDOKU

SOBREO 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.
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• DIVIRTA-SE

ney foi o maior do grupo na
América Latina.

��CENÁRIO
"Duas Caras", a novela queI

substituirá "Paraíso Tropical",
tem estréia prevista para
outubro e está sendo escrita

par Aguinaldo Silva. Alguns
detalhes do novo folhetim já
estão sendo divulgados. O
ator Antonio Fagundes viverá
o personagem Juvenal, líder
da Favela de Portelinha. O
autor já avisou que grande
parte da história se passa
neste cenário, mas ele não

pretende abordar o tráfico de

drogas e nem a

criminalidade.

Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Homem de verdade

Só na lua-de-mel, ela descobriu que o marido não era de nada.
Passou uma, duas, três horas e nada do cara tomar uma atitude.
Revoltada, ela falou:
- Eu vou sair desse hotel agora e buscar um homem de verdade pra
dormir comigo!
E o marido:
- Traz logo dois que eu também sou filho de Deus, né!

A mulher entra no confessionário de uma igreja, em Hollywóod.
- Padre, quero me confessar!
- Pois não, minha filha. Quais são seus pecados?
- Fui infiel ao meu marido, padre. Sou atriz de cinema e, há 2 semanas
dormi com Leonardo DiCaprio.INa semana passada, dormi com o Brad
Pitt, e esta semana, dormi com o Richard Gere.
- Lamento, filna, mas não posso dar-lhe a absolvição.
- Porque? A misericórdia do Senhor não é infinita?
- Sim, filha, a Misericórdia de Deus é infinita. Mas Ele jamais vai
acreditar que você esteja arrependida ... !

Atriz infeliz

I
I'

i�

i
�, j

'"'' , ... ,

!

II HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
O Sol transita em Câncer até 23/7 e convida a

se aprofundar nos aspectos íntimos e

relacionamentos da vida pessoal. Pode haver
mais necessidade de ficar no ambiente
familiar e no aconchego do lar. É um

momento de olhar para dentro, uma fase
mais SUbjetiva e com intensa atividade

psicológica.

Câncer 21/6 a 21/7
Bem-vindo ao lar: o Sol chega a Câncer e
traz de presente um monte de novas

energias. É seu período de alta solar, em que
você se abastece de forças e inicia um novo

ciclo. Dedique-se para si: o centro
energético dentro de você, simbolizado pelo
Sol, está sendo recarregado. Feliz
aniversário!

Touro 21/4 a 20/5
O Sol em Câncer (até 23/7) chama sua

atenção para as gentes e ambientes de seu

cotidiano. Observe como você lida com

esses relacionamentos que, mesmo não

parecendo, são muito importantes em sua

vida. A comunicação está no foco principal,
fique antenado: ajuste a sintonia e abra o

canal.

Leão 22/7 a 22/8
O trânsito do Sol por Câncer é um momento
de transição para um novo nascimento, no
seu aniversário. É normal que você sesinta
meio caótico, mas não piore tudo pirando
na história de interno zodiacal: isso não
existe. Façaurn balanço do ano pessoal

.

que estãjermtnando e prepare-se para o

próximo.c- _

._�-->

Virgem 23/8 a 22/9
A passagem do Sol por Cãncer, até 23/7,
sugere reavaliar seus propósitos de vida e

ideais e como está se saindo para
concretizá-los. É uma fase de socialização
e de intensa troca afetiva e beneficia
relações com grupos e amigos. Você
produzirá muitoao atuar em cooperação
com outras pessoas.

Gêmeos 21/5 a 20/6
O trãnsito do Sol por Câncer, até 23/7, é

superprodutivo, podendo resultar em
melhora nos negócios. O progresso
ocorrerá a partir de uma reavaliação de
valores e de uma atitude etettva na

utilização de recursos. Use de modo prático
a sua habilidade para fazer montes de
coisas ao mesmo tempo.

Libra 23/9 a 22/10
o S()I em Cãncer (até 23/7) .põe em foco a

sua vida profissional e pública. Tende a ser

um período de desafios para concluir
projetos que você vem desenvolvendo há
algum tempo, para então colher resultados.
Pode haver estresse: equilibre suas

intensas atividades com momentos de

repouso.

Escorpião 23/10 a21/11
o trânsito do Sol por Câncer (até 23/7) é
ultra-estimulante pra você, pois é um signo
de Água como o seu. É ótimo para expandir
seus horizontes, sob diversas formas:
estudos, viagens, espiritualidade, filosofia e

conhecendo pessoas novas, tudo que
possa ampliar sua consciência e visão de
mundo.

- Sagitário 22/11 a 21/12
A passagem do Sol por Câncer (até 23/7)
ilumina seus sentimentos mais profundos e

as sutilezas de sua psique. Muitas coisas

podem vir à superfície, acessando a

consciência. É um bom momento para
entrar em contato com essas partes de seu

ser e passear pelas galerias de seu mundo
interior.

Capricórnio 22/12, a 21/1
O Sol está em Câncer, seu signo oposto, e

assinala uma fase de desafios e

crescimento. Procure ficar centrado" pois
talvez enfrente obstáculos e a oposição de

pessoas. Até 23/7, você aprenderá muito
através de todos os tipos de interação e

relacionamentos, principalmente sobre si
mesmo.

Aquário 21/1 a 18/2
O trânsito do Sol por Cãncer (até 2317)
põe em evidência a forma como você
adrninistra sua vida. Provavelmente, você
perceberá que uma das suas maiores
gratificações é a eficiência e qualidade no

trabalho e em outras coisas que faz. Não
esqueça de usar tais qualidades para
cuidar de você .

Peixes 19/2 a 19/3
O Sol navega por Cãncer, seu colega de
elemento Água, até 23/7, levando-o numa

viagem descontraída e divertida. Você tende
a se sentir superbem, com vitalidade,
disposição e com uma atitude positiva
diante das coisas. Nos relacionamentos,
aproveite a fase criativa para renovações e

novidades.
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VEREADOR
Embora eu tenha resistido ao

extremo à idéia de ser candidato
nas próximas eleições, ontem,

por insistência de pessoas que

significam muito para mim,
como o empresário Paulo
Chiodini (diretor do Posto
Mime e presidente da Acijs), o
conselheiro do grupo WEG
Martin Werninghaus, o jovem
João Santana (popular
Todinho), Tato Branco (diretor
do Juventus), o empresário
Ismar Lombardi e o vereador
Cáca Pavanello, não consegui
mais declinar ao plano, e a·

partir de hoje sou

candidatíssimo nas próximas
eleições.

NOTHING IS IMPOSSIBLE
"Impossível é apenas uma

grande palavra usada por gente
fraca que prefere viver no

mundo como está em vez de
usar o poder que tem para'
mudá-lo. Impossível não é um

fato. É uma opinião. Impossível
não é uma declaração. É um

desafio. Impossível é

hipotético. Impossível é

temporário", Frase atribuída a

Muhammad Ali (Cassius Clay)
na primeira vez que pisou em

um ringue emMiami, USA, em
fevereiro de 1964, como

resposta aos que o

consideravam muito fraco para
ser um boxeador. . Naquela'
noite, o jovem pugilista Ali
derrotou por nocaute o

campeão mundial Sonny
Liston, violento, perigoso e

temido boxeador. Conclusão:
devemos lutar sempre pelos
nossos objetivos, jamais
desanimar.

COISAS DA VIDA
O empresário Martin

Werninghaus, depois que
parou com as suas atividades
cotidianas como diretor na

empresa WEG e assumiu uma

cadeira no Conselho do Grupo,
resolveu também praticar
hobby diferente. Apaixonado
pelo futebol, Martin fez um

rápido curso para árbitro, em

Portugal, e'agora começou a

atacar de juiz nas peladas mais

que disputadas do futebol
amador da cidade. Mas,
infelizmente, na sua primeira
partida oficial ria última terça
feira, começou mal. Deixou de
dar duas faltas perigosas, deu
'cartões amarelos ao invés de
vermelhos e mareou um pênalti
inexistente - atitude que, se não

fosse o pessoal do "deixa disso",
teria feito o mega-empresário e

double de árbitro de futebol ser
linchado pelos jogadores. Eu
estico mas nãominto.
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CORREIO DO POVO

A antenada Elfe Galvan em recente festa beneficente só "para elas" .

<'

o cantor gaúcho Lucas Lima, que esteve recentemente no lã Soares, e em breve estará se

apresentando no Caldeirão do Huck é mais uma das atrações da 6' Feijoada do Moa.

TE CO�ITEU
Os elogios de hoje vão para o restaurante da Arweg, que além deser
considerado um dos melhores de Santa Catarina, agora repaginao
ambiente diariamente conforme o buffet. E o que é melhor: o chel,o
popular Cacique, é esmeradíssimo. Nota 10.

Perguntar não ofende: por que tanta polêmica em tomo do
"mensalinho" cobrado de pessoas que têm cargo comissionado na

prefeitura de [aragua? Contribui ou contribuiu quem quis. Até prova
em contrário, o dízimo é espontâneo. Ou não?
**

Hoje à noite no restaurante Lá em Casa, no Portal de Jaraguá,
acontece concorrido coquetel de lançamento do 5° CD do Grupo
Portal Gaúcho, pela gravadoraAClT.
**

A campanha que a Associação Assistencial dos Deficíente Auditivost
Visuais (AADAV) está realizando em Jaraguá do Sul, através da
empresa de Telemarketing Contato, vem sendo um sucesso. Por isso,
se você receber uma ligação que diz respeito a esta entidade, pode
colaborar porque é negócio sério. O valor a ser doado será descontado
na fatura de energia elétrica.
**

O meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para o meu

amigo e ex-prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurk, que além de gente boa
é considerado umworkaholic, segundo seu diretorAlceu Grabner,da
Grameyer.
**

É bem nesta quinta-feira, às 20 horas, que a ASsociação Beneficente
Novo Amanhã promove no Restaurante da Recreativa Duas Rodaso

Jantar Afro-Brasileiro. O evento contará com um cardápio
especialmente criado para a noite.

Quem está mais feliz que ganso novo na lagoa é o Pastor Jair
Alexandre. O motivo da felicidade é seu novo mimo: um Peugeot301
Sedan zero bala.
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A DICA DE HOJE É:

A BUSCA PELA HONRA
DRAMA

com Sam-Hennings
e Brenda Strong

, 'FRASE DO DIA

"O poder desgasta
sobretudo quem não o tem"
Felipe Gonzalez.

.,

Curtir a famosa quinta
feira da choperia

.

Bierbude.

MIMO
Adorei a oamiseta que recebi da Lunelli com a frase "Preservare
amar, incentivar a cultura é show!". Aliás, vale lembrar que e

impressionante a preocupação da empresa com cultura e meio
ambiente. Bola branca.

CASAMENTO
-

No próximo dia 24 de novembro, a sociedade jaraguaense mais unli

vez se movimenta em torno de concorrido casamento. Desta vel,

será o do jovem casal amigo Humberto Franco Mayer, o popular
BetinhoMayer - filho de HanzGerardMayer, oNutsi (in memoriam)
e CarlaMayer - com a bonita advogada Carolina Lombardi - filha do

empresário Ismar e de Zildete Costa Lombardi. A cerimônia serána

glamourosa Igreja Evangélica Luterana e a recepção no Clube
Atlético Baependi.
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