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Hospital recebe R$ 1 �8 rui

MUNDO

Crise em Gaza

é discutida por
autoridades
o premiê israelense,

hud Olmert, e o presidente
da Autoridade Nacional
Palestina, Mahmoud Abbas,
vão se reunir na próxima
semana pela- primeira vez

para discutir a crise

'palestina. .83

MODA 7
,

Jaraguaense vai
apresentar peças

,-

em desfile

o designer e estilista Joel
Santos é um dos cinco
vencedores da primeira
edição do prêmio "Wake Up"

,

e vai apresentar uma coleção
no Floripa Fashion Donna
DC, que acontece em agosto.

•

.5 'Vice-governador, Leonel Pavan, frisou que o São José já é um hospital regional por causa do atendimento dado à população 114
,

i

TAE KWON DO ��I
Academia traz

quatro ouros

do Brasileiro

Foram as quatro primeiras
medalhas de ouro para

Jaraguá do Sul' em uma

edição oficial de
°Ca�p����t; B�"asH�iro.
Neste fim-de-semana, a HT
Academia vai receber a
visita do técnico da Seleção
Brasileiro, Flávio Goulart,
que dará uma palestra para
os mais de 60 praticantes da
modalidade em Jaraguá do
Sul. .8

Deputado vem à
cidade debater
bananicultura 1&1

25°
MÁXIMA'

1
�
MíNIMA

Tempo ensolarado, e

noite de céu limpo.• 86
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• EDITORIAL

Pesquisa alentadora
o resultado de uma pes

quisa realizada pela Fiesc é

alentadora: a preocupação da
indústria catatinense com o

meio ambiente cresceu nos

últimos três anos, mostra a

Sondagem Especial .; Meio
Ambiente, que contou com a

participação de 131 empresas.
O principal problema nos

processos de licenciamento
ambiental, apontado por
67,6% das empresas, é a

demora na análise pelos
órgãos ambientais. Na sonda
gem anterior, realizada em

2005, 56,6% das empresas
apontaram esta questão.

O custo para atender às

exigências dos órgãos am

bientais deixou de ser a

segunda preocupação das
empresas no licenciamento, e
foi substituída pelas dificul
dades em atender os critérios

A preocupação da
indústria catarinense com
o meio ambiente cresceu
nos últimos três anos"

técnicos. Não são só as em

presas catarinenses que estão

preocupadas com o licencia
mento. A 1 ª Conferência da
Indústria Brasileira para o

Meio Ambiente, realizada
semana passada em São Paulo
com a participação da Fiesc
e representantes da indústria
de todo o País, colocou o tema
no topo das prioridades. Uma
das proposições da indústria
é instituir procedimentos mais
céleres de licenciamento
ambiental, com o cumpri-

menta dos prazos definidos e

sistemas de acompanhamento
transparentes e informa-
tizados.

.

Se, por um lado, as

indústrias catarinenses estão

preocupadas com as dificul
dades nos processos de
licenciamento, por outro
também estão mais atentas à

importância de investir na

proteção ambiental. Enquan
to em 2005 59,8% informaram
investimentos em proteção
ambiental, em 2007 68,7%
declararam intenção de alo
car recursos para esta

finalidade. A Fiesc defende
que as empresas considerem
a sustentabilidade de seus

negócios no longo prazo. E

par� isso devem levar em

conta, além do aspecto
econômico, também o social
e o ambiental.

• ENTRE ASPAS

, 'Não adianta só as pessoas saberem ler e escrever, elas também precisam interpretar
o que acontece ao redor". .

Luiz CjlzarSchõrner, professor, sobre pesquisa do IBGE que colocou Jaraguá do Sul entre as cidades
do país com o menor número de analfabetos.

• PONTO DE VISTA

<'

Humanizar o trânsito é uma

responsabilidade de todos

Uma reportagem veiculada
na imprensa, no final de 2006,
aponta Jaraguá do Sul como
uma das cidades no topo dos
acidentes de trânsito no

Brasil. Esse é um indicador
que assusta e não entusiasma

ninguém. Ao contrário, deve
ser entendido como alerta, de
que algo precisa ser feito com

urgência.
Conforme os dados apura

dos pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul,
as estatísticas têm se acentua

do: em 2005, foram registrados
2.215 acidentes com 28 mortes
-no local; em 2006, foram 2.300
ocorrências e 15 óbitos; em

2007, já foram registrados
1.121 acidentes que causaram

o óbito a 5 pessoas, conside
rando-se que esses registros
levam em conta apenas as

mortes' no próprio local do
acidente.

O assunto preocupa a

todos, poder público, entida
des de classe, sociedade em

geral. Uma pesquisa elaborada

I

pelo Denatran - Departa
mento Nacional de Trânsito,
em parceria com o IPEA -

Instituto de Pesquisa Aplica
da, dá uma idéia da dimensão
do problema: o país gasta R$
22 bilhões por ano com aci

dentes em rodovias federais,
num cálculo que considera
despesas com remoção, aten
dimento médico, perda de

cargas e custas judiciais.
Por mais que se diga que a

questão envolve maior rigor
na fiscalização e nas penali
zações, pois temos um dós
códigos de trânsito mais com

pletos do mundo, ou dos inves
timentos em engenharia do
trânsito, percebemos que não
há outra solução que não

passe pela conscientização de
motoristas, motociclistas,
ciclistas e pedestres. Sem a

educação dos usuários do
sistema, nenhum esforço terá
valido a pena.

É pensando em contribuir
para que essa situação se

modifique que a ACIJS está

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

lançando mais uma ação que
objetiva o envolvimento comu
nitário em torno de um

programa municipal de trân

sito, no qual contamos com

parceiros como a Prefeitura,
Polícia Civil, Polícia Militar,
UNERJ e Educatran.

Esse projeto, que estaremos
apresentando a comunidade
nos próximos dias, quer
estimular o sentimento de que
o trânsito é uma questão de
vida, e que só depende de
cada um de �ôs reverter as

.

estatísticas atuais. É um

trabalho que precisa do
envolvimento de cada um dos
130 mil habitantes, que hoje
formam uma comunidade
atuante em vários setores,

. gerando riquezas mas também
o ônus natural do' desen
volvimento urbano. Hoje com

uma frota de quase 70 mil
veículos, o município tem um

fluxo de trânsito que exige
maior atenção em relação às

questões de planejamento e

legislação.
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• DOS BLOGS
hMij�Ul MARTINS

Lula deixa Renan
à própria sorte
o governo lavou as mãos e não
moveu uma palha para ajudar
na quarta-feira, 20, o

presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), no
Conselho de Ética. O
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva telefonou para Renan e

lhe desejou boa sorte, mas
nada fez pelo aliado, Renan
disse a Lula que enfrentava um

'calvário', mas o avisou que
não renunciaria ao cargo.
Embora o Planalto avalie que a

situação do senador é muito
complicada, vai aguardar a
evolução do episódio antes de
buscar nomes para apoiar
numa possível sucessão no

Senado. A conversa de Lula
. com às senadores José Sarney
(PMDB-AP) e Roseana Sarney
(PMDB-MA) na terça-feira
despertou comentários de que
o governo estaria atrás de
substitutos para Renan. Na
prática, porém, o presidente
ainda não arregaçou as

mangas.

�www.bIOgdOmagnD.com.br

• DO LEITOR

lul\1lM. MENDONÇA
Desta vez vai?
ou: falar é fácil
Notícia que está nos jornais de
quinta-feira: O ministro da
Fazenda, Guido Mantega,
afirmou que, apesar da queda
nas taxas de juros, elas ainda
são muito exageradas. Ele
citou, como exemplo, o

crédito consignado, que tem

hoje urna taxa média de 32,4%
ao ano. "A taxa ainda é muito
exagerada para o consumidor
brasileiro. Ainda dá para
descer mais esse patamar.
Dessa forma, podemos
ampliar o consumo",
Alvíssaras!!! como se dizia
muito antigamente. Sabendo
se que o ministro Mantega é o

chefe de direito e de fato do
Banco do Brasil e da Caixa ,

Econômica Federal, podemos
esperar já na próxima semana

que essas duas instituições
financeiras, para servir de
exemplo, reduzirão
substancialmente as taxas que
cobram de seus clientes - e

não apenas no crédito
consignado.

�bIOg.estadao.com.brIbIOg/josemarCiO

Prevenção do Câncer
de Mama
O câncer de mama é um

distúrbio celular caracteri-zado
por alterações no processo de

duplicação doDNA, resultan
do em proliferação celular de
forma desordenada. Qualquer
que seja a causa do câncer ,

esta é basicamente uma do-
o

ença celular, que tem como

característica o desvio do
controle das células. '

O câncer de mama nor

malmente se apresenta como

um nódulo na mama, pode
ocorrer metástase aparecendo
primeiro nos gânglios linfáticos
das axilas, após pode aparecer
nos ossos, fígado, pulmão e no

cérebro.
O câncer demarna não tem

múltiplos fatores que associa

dos, podem desen-cadear a

doença. Entre estes fatores de
riscos temos: exposição à

radiação, vida reprodutiva
alargada ( primeira mentrua

ção precoce e menopausa
tardia), distúrbios endócrinos,
obesidade, predisposição
genética (mãe ou irmã com

câncer de mama ou de endo
métrio), exposição a pesticidas
e outros carcinógenos quími
cos, - bebidas alcoólicas em

moderada/grande quantidade
e, aparentemente a alimi
entaçâo. Grande parte desses
estímulos agem através da
indução de picos de estrogênio,
um dos hormônios femininos

Iqlj (e)BLINDER

o baile palestino
das máscaras !
George W. Bush é um otimista
incurável, com o hábito de
transformar o pior em boas

linnotícias. O presidente.
americano vê oportunidades u; I

no racha palestino, que levou II

os radicais islâmicos do Hamas I�
a consolidarem seu poder na

.

II
faixa de Gaza enquanto para o ')11 !
Fatah sobrou a Cisjordânia. A ó1 I
secretária de Estado, DI 1

Condoleezza Rice, disse que aU]
cisão trouxe "clarificação", i -

Agora todos sabem quem são Oil I
os extremistas e quem são os

moderados no movimento
.

'jl
palestino. O professor Fouad
Ajami, soldado das batalhas j; 5

neoconserv.adoras americanas, .�'
desta vez desertou. Num artigo
publicado no "New York Times", III �

ele disse que o otimismo de
Bush é "pura fantasia". Ajami
não engole esta clarãcação' 50 (

entre extremistas e moderados. in
Para ele, são os "hàmens
mascarados" do Hamas contra
os "homens mascarados" do
Fatah.

�ultimOsegUndo.lg.com.br/oPlnlao

ao �

.Vivian Ribeiro Rossa
Farmacêutica da Farmácia Famnia I�

mama.

Os procedimentos básicojn
para o rastreamento e diagm
nóstico do câncer de mama sã�z '

o autoexame das mama�v
exame clínico das mamas e �I

mamografia, além disso teUl

outros procedimentos au){if�
liares do diagnóstcio que sãOj)
a. ultrasonografia, o exame

citológico e o exame hiSto��patológico (biopsia). I

A detecção precoce é muito

importante para o prognósticill
da doença. O exame da�j
mamas feitomensalmente pelª1
própria mulher e o e:Xam�l
clínico feito pelo médico pQl
decurso de uma consulta, d�
rotina ou não, são de extrem�

única causa determinante, mas que regula o funcionamento da importância.
,

.A
OS textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore.�all:n 1

redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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! JARAGUÁ DO SUL

o procurador-geral do
1m município, Eduardo Mar

u� quardt, informou que a Pre

iI: feitura não vai recorrer ao TJ
�I (Tribunal de Justiça)' contra
[, a lei proposta, aprovada e

')11 promulgada pela Câmara que
01 põe fim ao nepotismo na

DI administração pública. Se

UQ gundo ele, o governo já
i iciou o levantamento inter

on no dos funcionários em cargos
�� de comissão que sejam pa
'jl rentes do prefeito, vice,
'5! secretários e vereadores,
,�' "para cumprir a lei".

A posição da Prefeitura
IIi está fundamentada na deci
)fu são do tribunal que suspendeu
'E a liminar concedida pelo
iO desembargador Carlos Pru
lo dêncio, que anulou os efeitos
£� da lei que pôs fim ao nepotis
Im mo na cidade de São José. O
BJ caso é semelhante ao de
1£: Jaraguá do Sul. O ex-procu
Iif-: ador [urandir Bertoldi reve-
101 lou que o governo aguardava
1£ adecisão do TJ para se posici-
10 onar. "Se o tribunal decidir

./

POLITICA
redacao@ocOiTeiodopovo.com,br

Marquardt lembrou que o prefeito tem apenas dois parente atingidos pela lei, Alire Bertoldi é parente em 40 grau

favorável à Câmara, não re

correremos, porque o enten

dimento seráomesmo", disse.
Marquardt lembrou que,

apesar do tribunal considerar
a lei dá Câmara de São José
válida, os desembargadores
entenderam que existe vício

de origem, inconstituciona
lidade apontada pela Procu
radoria de Jaraguá do Sul na

proposta do Legislativo jara
guaense. "Válida não quer

.

dizer constitucional. Mesmo

assim, a Prefeitura não vai

recorrer, porque não quer
adiar uma decisão que pode
ser desfavorável mais à fren

te", justificou.
Na avaliação de Mar

quardt, a decisão do Tribunal
de Justiça tende a encorajar as
demais Câmaras a propor

projetos para acabar com o

nepotismo nas administrações
públicas dos municípios. ''A
questão do nepotismo está

latente na sociedade. O
Ministério Público tem propos
toação contra a prática, apon-

v�

l EPOTISMO: GOVERNO NÃO VAI RECORRER AO TJ CONTRA O PROJETO

rrocurador diz que pr�feitu�a
�e prepara para curnpnr a leI,,"""_

�l Tribunal de Justiça
'

.

11 considerou légal a lei

ir � a Câmara de São José

l� côntra o nepotismo

� Apresentação
o engenheiro florestal Ingo

Robl apresenta na próxima
segunda-feira, primeiramente
na Acijs (Associação Empre
sarial de Jaraguá do Sul) e

depois na Câmara, os resulta
dôs da visita à "Usina Verde",

.

fib Rio de Janeiro, esta

sémana, em companhia dos
vereadores Maristela Menel
(PIdaB) e Ronalda Raulino.
IRaulino é autor do projeto
que cría, na região, uma usina
termoelétrica.

'

Boa nova
'o deputado Célio Casa-

o grande (PMDB) vem a [ara
gtlá do Sul na próxima terça-f ' '

:lra. Acompanhado de
t@cnicos do Ministério da

Agricultura, Cidasc e Epagri,
apresenta as medidas toma-
da 1� pe o governo federal que
eVltar;gm o bloqueio da

f)(POrtação de bananas à
Ar .

'

gentIna. O encontro será
na Arnvali, das 8 às 13 horas.

Resultados
A "Usina Verde" é um

projeto desenvolvido pelo
Centro de Estudos Integrados
sobre Meio Ambiente e

Mudanças Climáticas, da

UFRJ. Processa 150 toneladas

por dia de lixo, gerando 3,2
MW (Megawatt), o suficien
te para abastecer uma cidade
de 60mil habitantes. Da cinza
resultante da incineração sâo

fabricados tijolos.
A usina proposta porRaulino

tem a mesma dimensão.

Bola da vez

Os prefeitos de Jaraguá do
Sul, Moacir Bertoldi (PR), e
de Schroeder, Felipe Voight
(PP), estiverem reunidos, na

.

quarta-feira, com o secre

tário estadual de Infra

Estrutura, Mauro Mariani.
Na pauta, as reivindicações
da região. Mariani disse que
o Norte "é a bola da vez

quando o assunto é inves

timentos".

tando, inclusive, o nepotismo
cruzado", lembrou, acrescen
tando que a lei enxerga o nepo
tismo nu e cru, sem avaliar os
critérios técnicos e de compe
tência dos parentes.

Pormeio do chefe de Gabi
nete, Celso Piermann, o

prefeito Moacir Bertoldi (PR)
disse que vai cumprir a lei,
lembrou fá demitiu alguns
comissionados atingidos pela lei
e que os demais serão exonera
dos no "decorrer do prazo

estipulado" .

Alvo
o chefe de Gabinete da

Prefeitura, Celso Pier

mann, l'edamou da lei q�e
pôs fim ao nef'otismo no

governo. Disse que a prática
é mais contundente no

governo federal e citou os

casos da esposa do depu
tado Carlita Merss, do
genro dO'presidente Lula e

de outros petistas.

Desafio
Já que a Câmara de

J araguá do Sul decidiu
fiscalizar o Executivo e o

Legislative, poderia inves

tigar a prestação de serviço
e/ou venda de materiais de

empresas de membros dos
dois poderes à Prefeitura.
Não precisa nem de muito

trabalho para descobrir as

irregularidades.

O CORREIO DO POVO
.

Câmara adia votação do
veto à emenda do Refis

projeto, estabelecendo prazo
de seis meses pata quitação
dos devidos para com a Fazen
da Pública.

"Antes de apresentar as

emendas falei com o Alexan
dre Alves (secretário de Fa

zenda), que elogiou as pro

postas", lembrou Garcia,
explicando que a intenção em
ampliar os prazos para a

quitação buscava "dar mais

oportunidade aos inadim

plentes". "Embora à anistia

prejudica quem paga em dia,
é preciso levar em conta as

circunstâncias que levaram à

inadimplência. Três meses é

pouco para acertar as contas

com a Prefeitura", completou.
"Compete ao Poder Execu

tivo a iniciativa dos projetos
de lei que disponham sobre
matérias tributárias financeira
e orçamentária. Logo, se o

Legislativo não pode, através
de lei, aumentar despesas,
também não deve reduzir a

receita do Executivo", diz o

veto, que deve entrar em

votação na semana que vem.

CÉSAR JUNKES/GCP

JARAGUÁ DO SUL

A Câmara decidiu tirar de

pauta, na sessão de ontem, os
vetos do prefeito Moacir
Bertoldi (PR) às emendas

apresentadas pelo vereador

Eugênio Garcia (PSDB) ao

projeto que regulariza os

créditos devidos à Fazenda

Municipal. Bertoldi alegou
"vício de procedimento" para
vetar as propostas. O motivo

da decisão não foi revelada
mas, pouco antes da sessão, os

vereadores se reuniram em

sala reservada para discutir o
veto.

Garcia apresentou duas
emendas ao projeto do
Executivo. Uma aditiva, que
ampliava de três para 12
meses as parcelas das dívidas,
com 60% damulta de mora e

40% dos juros de mora

incidente até a data do

pagamento. A emenda esta

belecia ainda juros de mora

de 'I% ao mês e prestação
mínima de R$ 40,00. A outra,
modificava o Artigo lº do

I
,

Garcia disse que ampliação dos prazos visava dar mais oportunidades

Reunião
Lideranças regionais do

DEM se reúnem hoje em

Joinville e amanhã em

Brusque para discutir a

formação de comis'sóe s

municipais, consolidação da
legenda e os preparativos
para o ano eleitoral. No dia

29, os 156 pré-candidatos a

prefeito nas eleições de 2008
se reúnem em Lages.

Crítica
Após o Ministério Público Federal ter concluído que "não há
elementos que indiquem a partícipação de Genival Ignácio
da Silva, o Vavá, em qualquer uma das quadrilhas
denunciadas, o jornalista Paulo Henrique Amorim disse que
Vavá é o novo "Escola Base" e "Celso Daniel" da imprensa,
que condena um criminoso que não cometeu crime.

'

"DepoisdoVavá vemo Vevé, 6Vivi, oVovó e oVuvu", brincou
o jornalista.

Lei Kandir
A Câmara Federal aprovou ontem a medida provisória que
libera mais R$ 975 milhões do Tesouro Nacional para estados
e municípios. Os recursos visam compensar as perdas com a .

isenção da cobrança do ICMS sobre a exportação de produtos
primários e semi-elaborados, como grãos e minérios. A'
compensação é prevista na LeiKandir,
O valor destinado a cada estado lev? em conta a participação
percentual na exportação.

Candidato
o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) se ofereceu para relatar o
caso por quebra de decoro parlamentar contra o presidente da
Casa, RenanCalheiros (PMDB-AL). O presidente do Conselho
de Ética" Sibá Machado (PT-AC), disse que estava com

dificuldades para encontrar o novo relator.A reunião de ontem
foi adiada por falta de relator. Renunciaram ao cargo Epitácio
Cafeteira (PMDB-MA) e Wellington Salgado (PMDB-MG).

�,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHEREM: 'SÃO JOSÉ E JARAGUÁ ESTÃO SE TORNANDO REGIONAIS POR CAUSA DA QUALIFICAÇÃO' SDR tem R$ 600 mil
para projetos pequen�Secretário de Saúde assina•

.

J

convênio de R$.1.,8 milhão JARAGUÁ DO SUL julho. Quanto aos pleitos CO (i

orçamentos maiores, ti I
continuam tendo de pa's) l

pelo aval do governo. "
" J

Florianópolis.
No total, cada umdostl' lJ

fundos foi contemplado c O�

R$ 40 milhões a serem usa 'o
ao longo de 2007. Dois pi r
jetos que vão usufruir d l�
valor têm relação direta c I))

Jaraguá do Sul: o Femu u

(Festival de MúsicàdeSan n

Catarina) e o Circuito Cata 6J
nense de Orquestras.

OBRA - Outra sinaliza' 'is
positiva anunciada ontemi l,
pavimentação do acesso,
Distrito Industrial de Gual 16

mirim. O convênio equiv EV'
a R$ 200 mil que devem, Oi

liberados até o final do an ns

(KE)

Além de garantir investi
mentos na área da Saúde, os
representantes do governo
estadual ainda firmaram,
nova postura quanto aos

repasses nas áreas de

esporte, cultura e turismo.

Conforme a secretária de
Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, Niura
Demarchi dos Santos, a

partir de agora cada uma

delas terá R$ 200 mil a se

rem divididos entre as cinco

cidades atendidas.
Os recursos valem para

projetos de pequeno porte e

eles devem ser encaminhados
à SDR até o próximo dia 27.
Isto porque serão publicados
no Diário Oficial no início de

PIERO RAGAZZI/OCP

Verba vai para o

término das obras da
unidade de internação
do Hospital São José

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Representantes do gover
no estadual estiveram, on
tem, na cidade para acom

panhar a primeira reunião do
ano do Conselho de Desen
volvimento Regional. O
assunto que ganhou destaque
durante a conversa foi a

saúde, com diferentes solici

tações vindas dos prefeitos do
Vale do Itapocu e, ainda, com
a assinatura do convênio
entre a administração pública
de Santa Catarina e o

Hospital São José.
O repasse na ordem de R$

1 milhão e 800 mil, assinado
pelo vice-governador, Leonel
Pavan, secretário de Saúde,
Luiz Eduardo Cherem e

secretário da Fazenda, Sergio
Alves, deve ser injetado na

conclusão -das obras da
unidade de internação. O
pleito inclui o término da

construção, iniciada emmaio

de 2006, e a colocação dos

equipamentos necessários aos

Pleito inclui término da construção e a colocação, de equipamentos e dos 134 leitos previstos.

1341eitos previstos.
A meta, segundo o

administrador da entidade,
Vilson Santin, é inaugurar o
espaço no final de outubro

próximo. Dessa forma, a atual
Ala Santo Antonio passa a

abrigar a parte administrativa
do hospital. Quanto à clínica
médica, também transferida

posteriormente à unidade
nova, nada foi definido, pelo
menos por enquanto.

Conforme o secretário

Cherem,investimentos como
<'

este são as prioridades do

governo no âmbito da saúde.
"É uma ação regionalizada
para atender a todos. Não

vejomuita importância em se

fazer mini-hospitais nas

cidades menores porque com
o tempo os custos inviabilizam
a existência deles", explicou.

Ele ainda complementa
dizendo que ao invés de
auxiliar estas obras "é mais

fácil colocar R$ 2 milhões
aqui (hospitais São José e

J araguá) para os pacientes
virem direto para cá". Isto

porque, no entendimento de

Cherem, problemas de média
e alta complexidade já não

são atendidos por completo
naquelas unidades mistas,
duplicando assim os gastos.
A secretária de Saúde de

Corupá, porém, discorda.
Para ela, a falta de
investimentos em pronto
atendimentos e mini

hospitais vai sobrecarregar os
demais. Vale lembrar que
tanto Corupá, quanto
Massaranduba, solicitaram
verbas para obras neste

sentido.

oÊ',

Pavan: "Objetivo é investir nos hospitais do município, regionalizando·'

'Morador denuncia
"

obra em morro

Corpo deBombeiros
ganha nova ambulância

CONCURSO

POMERODE GUARAMIRIM
,

área de preservação perm In,

nente", assegurou, lernbran Ill,

o local abriga várias espéci IJ�I

de animais e árvores nativ 'li;

A água que vem do mo lOr

abastece parte do bai:ro ú]]

irriga arrozeiras.
, A reportagem foi info fffjr

da pela Fatma (FundaçãG" oi
Meio Ambiente) que �

morador deve apreseni lrl'

denúncia formal por escó 11);

ao Ministério Público (f j)
,

rum) , discriminando os loc' ,Ji
, " laridao , br

com possiveis rrregu
.

O órgão deve realizar vist ;:)'
até 20 dias depois de reee .J

o ofício, pata constatar se j>

b I' mbient "fi
o ra tern icença all'

a'
Caso foram comprova' 'If

irregularidades, os respon: 1fIr

d men,lr'jveis ' pelo esmata
'

d se ,.devem ser processa o
,

;

b 1 d O cret ,I;,
o ra para isa a. se

.

, °d Gua lfí"
de meio ambiente e

"

.

�.
, , � , pronun I,

mmm, nao quis se

sobre o assunto. (DZ)

A Câmara aprovou a

aquisição de uma nova

ambulância. A iniciativa tem

a parceria da Secretaria de
Saúde e Promoção Social
A aquisição tem por

objetivo suprir a demanda das
ocorrências no município e

tornar o atendimento mais

focado na urgência, deixando
os casos menos graves aos

cuidados do Samu.

EDUCAÇÃO - Pomerode,
assim como Jaraguá do Sul e
Schroeder também foi

destaque nacional aparecendo
em quarto lugar no ranking
corn. taxas de 1,84 por cento

de analfabetos ficando atrás

apenas de São João do Oeste.
O selo de Cidade Livre do

Analfabetismo é um dos pontos
da nova política doMinistério
da Educação, anunciada no

PDE (Plano de Desenvol-

Omorador do Bairro Avaí,
Almir José de Aguiar, denun
cia terraplanagem no Morro
Difuntinho realizada há cerca
de um ano, para abertura de
loteamentos. Ele teme que a

ação possa estar causando a

devastação dosmananciais de
água e destruindo a fauna e

florado local. O Morro Difun
tinha é um braço da Serra do
Mar e abrange cerca de seis

quilômetros entre a Rodovia
do Arroz e a BR-280.

Aguiar acredita que o

serviço está acontecendo
muito próxima da nascente do
Rio Difuntinho e que isso

estaria poluindo a água. Ele
foi informado pela Prefeitura
que o local é propriedade
particular e, portanto, pode
ser explorado até 60 metros

acima do nível do mar. "0
morro deveria ser considerado

I

Ambulância visa suprir demanda

vimento da Educação). A
mudança inclui a decisão de
usar professor da rede pública,
que já trabalha com alfabe

tização de crianças, para tam
bém trabalhar com adultos.
Conforme a avaliação, Santa
Catarina figura como o segun
do melhor Estado em número

de alfabetizados, tendo 16mu

nicípios em destaque.

A Garota Bom Jesus/Divina 2007 é a estudante do
terceirão Tarcilla Martins dos Santos, 18 anos. Tarcilla
.concorreu com sete candidatas e agora vai representar o
colégio no concurso Rainha dos Estudantes 2007, que vai
acontecer dia 7 de julho no Clube Atlético Baependi. O
evento aconteceu na manhã de ontem nas dependências
do colégio. "O concurso acontece internamente para que
todos os alunos possam prestigiar, todos estavam
bastante envolvidos", salienta a assessora pedagógica,
Simone Kronbauer Müller.
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PRÊMIO: 60 CANDIDATOS SE INSCREVERAM NO PRÊMIO WAKE Up, QUE TEVE CINCO VENCEDORES

jaraguaense é classificado para desfile demoda
(lJ Estilista Joel Santos

apresenta coleção no

Floripa Fashion, que
acontece em agosto

,

lH
,

O) DAIANE ZA�GHELINI
. B JARAGUA DO SUL

o lq
o d

. ili J II esigner e est ista oe
, 1�1

,

) Santos é um dos cinco vence
o

U UI dores da primeira edição do

In nf prêmio "Wake Up" e vai apre
I 61, sentar uma coleção no Floripa

Fashion Donna DC, que
.

EiB acontece de 7 a 11 de agosto

i Ilf em Florianópolis. O evento

� v acontece paralelamente à

lSL semana de moda de Florianó-

s'li polis e traz como tema "Arqui
: 1 If returaModerna na Moda". O

fin desfile das peças criadas pelo
jaraguaense acontece no dia

ll;. 10 de agosto.
O subtema escolhido por

Santos foi "Oscar Niemeyer -

Idéias Traçadas", por causa
dos 100 anos do engenheiro,
comemorados neste ano. Ele

disputou o concurso commais

59 estudantes de moda do

Estado e ficou entre os 15
finalistas.
A peça "Catedral de

Brasília" conquistou os jurados
por causa do domínio das
técnicas de modelagem e

garantiu a presença de Santos
no desfile. Feito de sarja
pelitizada, tecidos cristais e

etiquetas zetec - o vestido
está exposto na Mostra Casa

Nova, também na capital.
"Estou muito feliz e sei que
esse concurso será uma oportu
nidade de crescer na carrei

ra", comentou ele, que j á atua
há 15 anos na área e está na

terceira fase do curso de moda
da Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul).

Cada vencedor receberá
R$ 2 mil, o tecido necessário

e toda a estrutura de desfile

para apresentar dez looks. Por

isso, o jaraguaense precisa
correr contra o tempo para
deixar tudo pronto em menos

de um mês. Criação dos

modelos, escolha dosmateriais
disponíveis e testes de maqui
agem são apenas alguns itens

do check-list necessários para
que o desfile alcance a perfei
ção esperada pelos partici
pantes.

Os dez looks criados por
Santos foram inspirados em

características das obras
"Museu do Olho (Curitiba);
Palácio do Planalto (Brasília);
Museu de Arte Contem

porânea (Belo Horizonte);
Museu de Arte Contempo
rânea de Niterói; e Casa das

Canoas/R]. As mini-coleções
serão levadas à passarela -

uma por dia - sempre as 17 ho
ras, durante os cinco dias de

Floripa Fashion.

FLORIPA FAS\rlION

TEMA

Arquitetura Moderna na Moda

QUANDO
De 7 a 11 de agosto

ONDE
Pavilhão Center Sul,
Florianópolis

Horâdo;
19:30 fui 23:00 horas

Local:
Teatro do SCAR

,Iaragua. do Sul - se

ligue c. Adquíra Q_seu Convite::
.

(47) 3055·7500
(47) WB8:501H

s.ueBlSO ABSOLUTO EM TODO I) BRASWJI:

/1, ..

..LL.i.
-,

[UiHIHOUsE
�i��

�r"du:
. �
C' ntato

fi .# tur

A•. hnbm.Tn. JS"�. C_to· São 1'>010. Si>
CtPQI)tl·I(I(t-hPo (III nu 1·664- fI>: 1.11) l.m.I'i"l'lI
WW"tN.rH.iI:.lcD!CmPft:SVultent.br �.JtIiH:lourer,co.�.br

Naiclto
i'&£J"'.'OlYIM£MO

EI-lM{EMi'J..'1

111{)J(RtJOTXl N:l\'i')
....

CESAR JUNKES/OCP

.

Joelsantos
PrOdu -

. ÇOes&Eventos
276-3870

Joel Santos se inspirou nas obras do consagrado Oscar Niemeyer para produzir os modelos da mini-coleção

Prédio na Vila Nova é invadido por bandidos
JARAGUÁ DO SUL

O ResidencialAmarylis, na
Rua 25 de Julho, Vila Nova,
foi invadido ontem à noite.

Dois assaltantes entraramnum

apartamento, imobilizaram a

.ernpregada doméstica com

cordas de varal e roubaram um

DVD.

Segundo a polícia, a

mulher de 38 anos de idade -

que não teve o nome revelado
- teria aberto a porta do

apartamento sem ver quem
estava tocando a campainha.
Os assaltantes, que estavam

encapuzados, trancaram a

doméstica num quarto depois
de amarrarem as mãos e os pés
dela. Até o fechamento da

edição, a polícia ainda não

havia pistas dos bandidos.
Polícia está investigando assalto .' (DZ)

(4JJirculo
Italiano

de Jaraguá do Sul
La Festa del Circolo Italiano

Com uma programação que se estenderá.por três dias, 06, 07 e 08 de julho,
o Círculo Italiano deJaraguá do Sul estará reunido numa grande família para relembrar e comemorar as tradições
italianas dos seus antepassados através da comida típica regada a um buon VÚlO, musics e muito psrlendo...
parJando... A 17' Festa Italiana acontecerá no Parque Municipal de Eventos, Pavilhão "A".
No dia 06, sexta-feira, você vai desfrutar de uma saborosa comida italiana, um bom vinho e muita música.
Também, neste dia, serão homenageados descendentes das famílias "Bertoli e Tomaselli",

Ingressos a R$ 15,00 que poderão ser adquiridos na Secretaria do Círculo pelo fone 3370-8636, das 14:00 às 19:00

horas, na Floriani Equipamentos, próximo aWeg I, com diretoria e membros do Coral Italiano.

Se você prefere dançar, convidamos para vir ao mesmo local no sábado, dia 07 dejulho. Além de poder saborear
os ingredientes da cozinha italiana, você vai divertir-se e dançar ao som da BandaMontreal, do Paraná, ao preço de
R$ 10,00. Durante o baile, o Círculo estará realizando a eleição da rainha italiana de jaraguá do Sul.

Além desses dois dias de festividades, no domingo, dia 08 dejulho, às 09:00 h, será celebrada no mesmo local urna
missa em italiano. .

Em seguida, haverá uma grande confratemização de corais da nossa região, onde cada qual apresentará algumas de
suas tradicionais músicas.
Ao meio-dia será novamente servido o prato típico italiano ao preço de R$ 8,00.

Vieni fare la festa con noi!!!!!!

Mauro Tusset

JoãozinhoJúlio Depiné
Departamento de Comunicação Presidente.
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FestivalComunicad'o ao Assinante

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

novo sistema de dados junto à Celesc, gerando atraso na

cobrança, Por este motivo, os que não receberam o

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

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

A terceira etapa do Festival
da Canção Sertaneja e

Popular 2007, promovido pela
Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul, acontece no sábado,
23, na Sociedade Caxias, no
Bairro Sahta Luzia. O evento

inicia às 21 horas. A grande
final será no dia 21 de julho,
na Sociedade Aliança, no Rio
Cerro 2.

Festa
Depto. Financeiro

Jornal O Correio do Povo

Em caso de dúvidas ligue:

A Escola Erich Blosfeld, do
Bairro Ilha da Figueira, em J a
raguá do Sul, realiza amanhã
a tradicional Festa Junina. A
festa começa às 14 horas e

conta com apresentações de
quadrilha, casamento caipira,
canto e danças, além de pratos

, típicos. Mais informações pelo
telefone 3370-6000.

'

O CORREIO DO POVO

Curso

Vende
Astra CD Sedan, 2.0, 2004/2004, completo, airbag duplo,
câmbio automático e controle de som no volante. Tratar
47.8835.7947.

O Senac de Jaraguá do Sul
abre inscrições para o curso
de Programador PHP. O curso

,

acontece todos os sábados,
'das 13 às 17 horas, e será
ministrado pelo professor
Martim Dietterle. O inves

timento é de R$ 1,1 mil ou
nove parcelas de R$ 130.
Outras informações pelo
telefone 3275-8400.

,

CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA de,

acordo com as competências estatuídas nos Arts. 21 e 22, da Lei nO 3.268 de 30 de
setembro de 1957 e na forma preconizada no Art. 67, Inciso III, da Resolução CFM
nO 1617/01, de 16 de maio de 2001, vem NOTIFICAR, o DR. JOSOE FORTKAMP
JUNIOR, para] em cumprimento ao que determina o Art. 17 do Capítulo II do Código
de Processo Efico-Profissional NOTIFICA-LO, a prestar depoimento na sede deste
Conselho, sito a Av. Rio Branco, 533 - 6° andar - Fpolis-SC, no dia 04/07/2007,
às 20horas, referente ao PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL nO 058/06, sendo que
o Processo acima referido, está a disposição do mesmo para vista, no Setor de
Processo do CREMESC. DR. PAULO NORBERTO DISCHER DE SÁ-Conselheiro
Instrutor

"

II
,

11
I

Inauguração
A Prefeitura de Jaraguá

do Sul inaugura hoje a

Unidade Básica Odonto
lógica no Posto de Saúde da
Vila Lenzi. A unidade
atingirá os moradores dos
Bairros Vila Lenzi, Nova
Brasília e do Centro. Após
a inauguração, o atendi
mento a população se dará
conforme o horário de

funcionamento do Posto de

Saúde, a partir das 7h30.
Para a próxima semana está

prevista a inauguração da
Unidade Básica Odonto
lógica no Pama, no Bairro

Czerniewicz, que também
foi implantada com todos os

equipamentos necessários

para um atendimento

especializado.

Desaparecido
Moacir Haendchem

(foto), 36, está desapa
recido desde o dia 18 de
maio. Na época, estava
trabalhar J

) como auxiliar
próximo ao trevo de Pome
rode. Estava trajado com

calça jeans, jaqueta e

tênis, tem 1,70 metro de
altura e atende pelo ape
lido de "Brudi". A família
suspeita ele possa estar em

Jaraguá do Sul e região.
Informações pelos telefo
nes (47) 3334-3527 ou

3334-0358.

DIVULGAÇÃO

CACIQUE PROMOTORA DE VENDAS

CONTRATA:
GERENCIADOR DE NEGÓCIOS
ATENDENTE DE NEGÓCIOS
BENEFíCIOS:
SALÁRIO,COMPATíVEL PARA FUNÇÃO;
COMISSOES
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 INFORMÃTICA
INTERESSADOS CADASTRAR CURRíCULO
NO SITE: www.bancocacique.com.br

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, COMPATivEl PARA FUNÇÃO;
COMISSOES
VALE TRANSPORTE/ REFEiÇÃO;
PLANO DE SAÚDE/ODONTOlÓGICO;
INTERESSADOS CADASTRAR CURRíCULO
NO SITE: www.bancocacigue.com.br

COMUNICADO

ROSANE BEATRIZ SCHMOCKEL, PERDEU TODOS OS
DOCUMENTOS.

, QUEM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR NO JORNAL O
CORREIO DO POVO.

Britagem Três Rios Ltda., comunica que requereu à Fundação do
Meio Ambiente - FATMA, Licenciamento Ambiental de Operação -

lAO para a atividade de britagem, a ser desenvolvida na Rua Prefeito
José Bauer, nO 2.445, fundos, bairro Três Rios do Sul, município de
Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a

partir da data desta publicação e o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.

oCO�IO DO POVO

Mandato
Na quarta-feira, 20, a PM
esteve no Loteamento
Corupá, Bairro Chico
Paulo, em Jaraguá, para
.curnprir mandato de
prisão. A Agência de
Inteligência recebeu uma
denúncia de que um

homem foragido estaria
residindo com familiares
no Loteamento Corupá.
G.C.C., 27, foi condenado
a 29 anos de prisão por
latrocínio, roubo e furto ,

expedido pelo juiz de
direito de Chapecó.

Ato Obsceno
Também na quarta-feira,
J.L.L., informou que um
homem estaria agredindo
uma mulher. A.A.F., 40,
passava pela Rua Dona
Francisca Velha, Bairro
São Pedro, em Rio
Negrinho, quando viu um

homem nu que tentou

agarra-Ia. Ela começou a

gritar e foi socorrida por
pessoas que passavam no '

local. Ele estava com uma � I

faca e ameaçou a vítima.

Assalto
No final de semana,
aconteceu um assalto na

Boate Madrugadão, em li]MassarandLiba. Os 'L
assaltantes espancaram a

vítima e roubaram a moto '

Honda, placa MGM- 5890, :
de Blumenau. A vítima

registrou ocorrência na

Delegacia, a moto não foi
encontrada.

'� J
�--------------�

.. INDICADORES

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,915

1.99 2.08PARALELO

TURISMO

• BOLSAS DE VALORES

) PONTOS
11 BOVESp'A 54,656

11 DOW JONES (N. York) 13,545

11 MERVAL (8, Aires) 2.235

11 NIKKEI (Tokio) 17,834

n

2
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VIAGEM: EQUIPE JARAGUAENSE EMBARCOU ONTEM PARA DUAS COMPETiÇÕES NACIONAIS
PIERO RAGAZZI/OCP

o ávio de Azevedo representará Jaraguá do Sul no campeonato brasileiro nas provas do 1 DOm costas e dos 1 DOm borboleta

cinco nadadores da
j e uipe Ajinc/Urbano/FME

e barcaram ontem para o

'6 de Janeiro, onde partici
p ill do 15º Campeonato

Bta'sileiro Juvenil dé Invernod Natação - Troféu Arthur
S, tnpaio Carepa. A cornpe-,e

_

t�ao acontecerá no Tijuca
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DE FUNDO por Julimar Pivatto• LINHA

Regional da Olesc
As cidades da região se saíram bem no primeiro dia em Carnboriú.

Jaraguá do Sul teve somente vitórias -131 x5 em Navegantes (basquete
feminino), 4x2 em São Bento do Sul (futsalfeminino), 33x19 em Joinville

(handebol masculino) e 16x10 em Balneário Camboriú (handebol
feminino). O futsal masculino de Massaranduba bateu Luís Alves por
3x2, o vôlei masculino de Corupá ganhou de Barra do Sul porWO e o

feminino' perdeu para Araquari por 3 sets a 1. Os resultados de
Guaramirim foram: Ox4 Brusque e 2x7 Balneário Camboriú (futsal
feminino), Ox3 Piçarras (vôlei masculino) e 3x1 Timbó (vôlei feminino).

APPs
Começa amanhã a 6a Edição
dos Jogos de APPs, que vai
envolver 29 unidades
escolares de Jaraguá do Sul,
totalizando cerca de 600
atletas. A abertura será às
14h, no Arsepum, mesmo
local das disputas. A
competição será nas

modalidades de bocha,
canastra, dominó, futebol
suíço e voleibol.

Desfalques
o Figueirense terá
problemas para o jogo de
amanhã contra o Juventude.
·0 lateral Ruy e o zagueiro
Chicão foram vetados pelo
departamento médico.
Além deles, o zagueiro
Edson está com a Seleção
Brasileira Sub-20. O
atacante Ramon, punido por
indisciplina, nem embarcou
para Caxias do Sul (RS).

Base
A equipe juvenil do
Juventus/FME venceu por
2xO o Metropolitano, com
gols de Duda e Joni, e está
a um ponto da classificação
para a segunda fase .: Já a

categoria junior perdeu para
os blumenauenses por 3x1 ,

com o único gol sendo
marcado por Wilson. O
próximo compromisso será

amanhã, no Estádio João

Marcatto, contra o Guarani.

�inc,?, ,,�tletas viajam para o

I Brasileiro Juvenil de natação
lompetição segue Tênis Clube e contarãcom e Otãvío de Azevedo (100m agradáveis surpresas com a

, té domingo e reúne 480 atletas de 103 clubes costas e 100m borboleta) Paola, o Aléxis e Midiã, já

e d 480 ti t representando 21 Estados do representam Jara-guá do Sul. . que vinham treinandomuito
rca e a e as

país. A intenção da equipe ''Acredito em bons resul- bem nestes últimos dias",
e todo país jaraguaense é que os atletas . tados neste campeonato, já completou Kiko.

cheguem entre' os oito fina- que esta categoria é a que Outra parte da equipe, as
listas. mais está bem preparada", categorias mirim e petiz (oito

Na categoria juvenil 1 disse o técnico Ronaldo a 12 anos), estará em

(15 anos) competem Paola Fructuozo, o Kiko. A expec- Blumenau, onde disputa o

Mattos (800m e 400m livre e tativa fica depositada nos Sul-Brasileiro de Natação.
200m borboleta), Aléxis nadadores Henrique Fruc- Jean Pedro Ferrari, [onatha
Schroeder (lOOm peito) e tuozo (atualmente ernôo Junkes, Nicóli Boico e Bruna

Midiã de Andrade (200m colocado no ranking bras i- Medeiros serão os represen

medley e 400m e 1.500m leiro da categoria nos 1.500m tantes jaraguaenses na com

livre). Na juvenil 2 (l6 livre) e Otávio de Azevedo petição, que contará com

anos), Henrique Fructuozo (20 no ranking nos 50m atletas dos três Estados do

(200m, 4QOm e 1.500m livre). costas). "Mas poderemos ter Sul maisMato Grosso do Sul.

Dois alunos
procuram professor

BOXE(om
.

io dispo
Sibodo
to: 9605-

Massa domina treinos
livres em Silverstone
SILVERSTONE

O brasileiro Felipe Massa
deu ânimo à Ferrari, nesta
quinta-feira, ao registrar o

melhor tempo da semana nos
testes de Silverstone. No
último dia de atividades, ele
fechou a mais rápida de suas

87 voltas em 1min20s805.

Ele, no entanto, não esteve

livre de problemas, causando
duas bandeiras vermelhas. A

primeira ocorreu porque ele

escapou da pista, e a

segunda, por conta de uma

falha na suspensão.
Massa foi pouco mais de

quatro décimos mais rápido
do que Nico Rosberg, da

Williams, e Fernando

Alonso, da McLaren,
respectivamente. segundo e

terceiro colocados. O
brasileiro Nelsinho Piquet
testou com a Renault e ficou
em quarto. O filho do

tricampeão Nelson Piquet
teve um dia de muito

trabalho e completou 108
voltas em Silverstone.

'S 2(

I� �uan troca futebol
alemão por italiano
ROMA

A Roma anunciou ontem
a Contratação do zagueiro
brasileiro Juan, ao Bayer

�verk.usen, da Alemanha
r quatro temporadas. O

\'�lor da transação foi de 6,3
lllilhões de euros (R$ 16,2
milhões). Juan chegou em

, 2002 na Alemanha, após ser
, Com ",ri

II
pr.....o ao Flamengo por

'1S$ 3,2 milhões. No Cam

P�Onato Alemão, o zagueiro
I �SPUtou 139 jogos e mareou

ez gols.

AGÊNCIA CBF

Juan: contrato por quatro anos

COPA AMÉRICA

Time brasileiro
chega atrasado

Com mais de três horas
de atraso, o vôo com a dele

gação da Seleção Brasileira
desembarcou, por volta das
7h10 (de Brasília) de ontem,
na Ciudad de Barcelona, na
Venezuela. Após o desem

barque, a delegação brasi
leira pegou Um ônibus, ainda
na pista do aeroporto, com
destino a Puerto La Cruz. A

viagem até o hotel foi curta

e, após cerca de 25 minutos,
chegaram e foram descansar
no hotel.

SELEÇÃO FEMININA

Revelação será
novidade no Pan

O técnico José Roberto
Guimarães convocou ontem
a seleção brasileira feminina
de vôlei que vai disputar os
Jogos Pan-Americanos do
Rio de Janeiro. E a relação
tem duas novidades: o

retorno da ponteira Érika e

a inclusão da meio-de-rede
Thaísa. Esta última teve

poucas chances na seleção
até agora, mas fez um grande
campeonato pelo Rexona na
Superliga e tem nova chan
ce.

Tevez está na mira
do futebol espanhol
MADRI

O argentino Carlitos
Tevez é o novo alvo do Real
Madrid para a próxima
temporada, segundo o jornal
espanhol As. De acordo com
a publicação, o sérvio Pedja
Mijatovic, ex-jogador e

atualmente diretor do Real

Madrid, 'teria se reunido em

Israel com o iraniano Kia

Jorabchian, da MSI, fundo
que comprou os direitos do

jogador junto ao Boca

Juniors.

DIVULGAÇÃO

Ex-corintiano pode virar galático

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Neste fim-de-semana,
os alunos recebem

. a visita do técnico
da Seleção Brasileira

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Oito atletas da HT Aca
demia de Jaraguá do Sul volta
ram com medalhas do Cam

peonato Brasileiro de Tae
Kwon Do, que aconteceu no

fim-de-semana em Porto

Alegre (RS). Foram quatro de
ouro, duas de prata e duas de
bronze. Éa primeira vez que um
atleta de Jaraguá do Sul

conquista medalha de ouro em
um Campeonato Brasileiro
oficial da modalidade. O que
é motivo de orgulho para o

técnico Helton 'Berti, que
também foi técnico da Seleção
Catarinense na capital gaúcha.

"É uma honra muito

grande. Pode-se dizer que a

nossa cidade é uma das maio
res forças do esporte em Santa

Catarina", disse o, professor,
informando que dos 15 atletas
que representaram nosso

Estado, dez eramde Jaraguá do

O CORREIOESPORTIVO O CORREIO DO POVO

SuL "Nossa academia é uma

das maiores de Santa Cata

rina", completou Berti. Hoje,
62 crianças praticam o tae

kwon do. "A gente ensina

muita disciplina e respeito",
disse o treinador, que já formou
23 faixas-pretas em Jaraguá do
SuL

Os medalhistas de ouro

foram Flávio Murigo (infantil
e poom se), Márcia Spézia
(máster) e Andressa Spézia
(poom se). As duas medalhas
de prata ficaram com Patrício

Gorges (master) e lanael

Ribeiro, de Schroeder (infan
til). Os bronzes ficaram com as

irmãs Daniele e Vanessa Piza

(ambas do juvenil). Além
deles, Henrique de Brum

(infantil) e William Gessler

(poom se) terminaram em

quarto lugar.
VISITA - Neste fim-de

semana, a academia recebe a

visita do técnico da Seleção
Brasileira Fábio Goulart, que
vem conversar comos alunos e

passar novas técnicas de tae

kwon do. Goulart é consíde
rado uma das maiores autori

dades do Brasil namodalidade"
com várias publicações lança
das.

esporte@ocorreiodopovo,com,br

CÉSAR JUNKES/IJÇp

Atletas que competiram no Brasileiro exibem as medalhas conquistadas em Porto Alegre no fim-de-semana

<'

,

,

Aqui esta seu

Guia Medi o!

REPRESENTATIVIDADE: DOS 15 ATLETAS DA SELEÇÃO CATARINENSE, DEZ ERAM DA NOSSA REGIÃO

Academia volta. com oito medalhas do Brasileiro
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EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA FORAM AS ÁREAS MAIS DEBATIDAS

. Regionais discutem
prioridades para 2008
Jaraguá do Sul
preferiu construir,
reformar e ampliar
o ensino médio e

garantir tratamento e

canalização de esgoto

JOINVILLE

Treze deputados daAssem
bléia Legislativa do Estado e

lideranças dos municípios de

Mafra, Canoinhas, Jaraguá do
Sul, Porto União e Joinville se

reuniramno começo de. semana.
para discutir a aplicação dos
recursos do orçamento público
estadual e sua inclusão no

Plario Plurianual. O encontro

aconteceu no auditório da

Univille (Universidade da

Região de Joinville).
Entre as 12 prioridades elen

cadas, a Secretaria Regional de
Joinville optou pela execução
de uma em cada área:

educação, saúde e segurança.
Na educação, a votação foi

pela construção, reforma e

ampliação do ensino básico.
Para a saúde, ações de apoio
aosmunicípios no atendimento
junto às unidades ou equipa
mentos; na segurança, a cons

trução de um centro educa
cional regional para abrigar
adolescentes em conflito com

a lei.
A Regional de Canoinhas

terá ações nas áreas de infra
estrutura como a conclusão dos
dez quilômetros do trecho em

obras da SCA78 e a execução
do projeto para pavi-mentação
de 13 quilômetros da rodovia
SC-280. Na saúde, a ação dará
prioridade de investimento na

recuperação do hospital do
município.

Jaraguá do Sul preferiu
construir, reformar e ampliar o
ensino médio, garantir trata
mento e canalização de esgoto
sanitário, além da prestação de
auxílio aos municípios nas

questões de saúde pública.
. Mafra vai focar na cons

trução de unidades populares
de moradias isoladas ou de
condomínios, na construção do
centro de. referência regional
em saúde e na abertura e

pavimentação de vias públicas
dosmunicípios abrangidos.

LHS projeta na cultura
o futuro do turismo

o cerimonial encerrou com os solistas da Camerata Florianópolis

FLORIANÓPOLIS

O livro "O Futuro do Tu

rismo de Santa Catarina" foi

apresentado na noite' de

terça-feira pelo governador
Luiz Henrique, que falou da

importância do desenvolvi
mento sustentável e dos
modelos de turismo adotados

por países de primeiromundo.
Sob a coordenação geral

do sociólogo italiano Dome- .

nico De Masi, em parceria
com a Unisul (Universidade
do Sul de Santa Catarina), foi
empreendida uma pesquisa
que resultou no livro "O
Futuro do Turismo de Santa

Catarina", lançado no Museu
Cruz e Souza.

"Temos duas lições impor-
.

tantes. A primeira, é que

precisamos atrair turismo de

qualidade e a segunda é que
esse turismo não deve ser

sazonal, mas ano todo. E a

melhor resposta para isso é o

turismo cultural", afirmou o

governador. Luiz Henrique
disse que o Governo tem

buscado esse público, mos

trando o Estado e atraindo
investimentos e visitantes. "Já
estive em 12 missões interna

cionais, levando material nos
mais diversos idiomas, como
ucraniano e polonês. E

quando nos conhecem, os

turistas e os empreendedores
vêm", avaliou.

Um dos resultados dessas
missões vai 'movimentar

Florianópolis - e deve atrair

turistas de todo o país e

exterior - em abril do próximo
ano. O lançamento do livro
foi a primeira agenda rela
cionada ao Festival de Cul
tura de Ravello - também
coordenado porDomenico De
Masi - que terá, pela pri-

.

meira, uma edição fora da
Itália. Trata-se de um festival
de arte e cultura que reúne
cerca de 200 dos mais impor
tantes pensadores da atuali
dade em torno de um tema.

TELECOMUNICAÇÃO

Justiça fecha TV
. de Universidade

Uma decisão do juiz federal
Paulo Henrique de Carvalho
determinou nesta quarta o

fechamento da emissora de
TV da Unisul (Universidade
do Sul de Santa Catarina), na
cidade de Tubarão, localizada
na região sul de Santa
Catarina. O motivo é a falta

. de autorização da Anatel
(AgênciaNacional de Teleco
municações) .

A emissora da universidade
havia sido lacrada pelaAnatel,
mas estava funcionando, desde
o último dia 10 de maio, graças
à uma liminar obtida na Jus
tiça. Segundo nota divulgada
pela Justiça Federal da 4ª
região, o juiz Paulo Henrique
entendeu que o fechamento
da TV não caracterizava um

ato ilegal. Ele destacou que a

legislação exige autorização
prévia da própria Anatel para
funcionamento de uma

emissora e uso de radiofre
qüência.

N a semana passada, o

mesmo tribunal havia
suspendido os efeitos da
liminar. A revogação definida
agora foi registrada no

Mandado de Segurança no

qual a universidade tentava
manter a TV em funciona
mento.

A Unisul não se

pronunciou sobre o assunto,
mas a decisão judicial ainda
pode ser questinada com um

recurso.

Pelo Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
recebeu ontem 70 gestores municipais
catarinenses - prefeitos, vices, vereadores
e secretários. O grupo que visitou
Lula estava em Brasília participando
do Seminário para Prefeitos, Vices,
Vereadores e Secretários Municipais de
Santa Catarina. O presidente elogiou a

iniciativa de promover um encontro para
propiciar informações técnicas sobre os

programas e projetos do Governo Federal.
"Isso serve de exemplo, pois precisamos
de eventos como esses para capacitar
tecnicamente os municípios para
apresentar bons projetos'; disse Lula aos

catarinenses. O seminário foi promovido
pelos gabinetes dos deputados petistas
Cláudio Vignatti; Carllto Merss, Décio Lima
e da senadora Ideli Salvatti.

Secretário Mauro Mariani (E) recebeu os prefeitos de Jaraguá do Sul,
Moacir Bertoldi, e de Schroeder, Felipe Voight, na quarta-feira. Junto
com secretários municipais e vereadores, discutiram questões de
infra-estrutura de interesse da região. Mariani, animado, disse que a

região norte de Santa Catarina é a bola da vez dos investimentos. "Em
minhas últimas viagens com o governador Luiz Henrique (São Paulo e

Brasília), senti que viveremos um bom momento. A iniciativa privada
está com os olhos voltados para a nossa região': afirmou.

Bola da vez

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.co� 3£ a

CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FLORIANÚPOLlS E FRANCO VASCONCELLOS/SOMBRIO ;J c
,

Renovação
Ocorre hoje a posse da Associação Comercial
e Industrial de Florianópolis (Adf), Renovação
de lideranças é a marca da nova diretoria. Dos
28 diretores, 11 são novos integrantes e sete
são jovens empresários, todos escolhidos

, 'I' pelo presidente reeleito, Dilvo Tirloni.

, Transporte escolar
As vésperas do encerramento do primeiro se

mestre letivo, Fecam e Secretaria da Educação
voltam a negociar o orçamento do transporte
escolar para o segundo semestre. O encontro

entre prefeitos e o secretário Paulo Bauer está
agendado para o dia 4 de julho em Florianó
polis. Segundo o presidente da entidade e

prefeito de Sombrio, José Milton Scheffer, na
reunião será definido o valor real do orçamen
to do Estado para o transporte escolar.

.

Renda distribuída
Presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, de
fendeu que a Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa deve trazer desenvolvimento aos

municípios catarinenses. Disse isso a prefei
tos, vices, vereadores e secretários municipais
durante seminário em Brasília. Lembrou que
SC é um dos estados com o maior número de
pequenas empresas, o que melhora a distri

buição de renda.

Alternativa
Secretário da Agricultura, Antonio Ceron, es
teve em Joinville com o governador Luiz Hen
rique, o secretário da Fazenda, Sérgio Alves,
e o presidente da Fatma, Carlos Kreuz, para
discutir a construção de termoelétricas movi
das a dejetos suínos.Querem que o problema
ambiental vire alternativa de energia.

Efetivamente
Vice-governador Leonel Pavan prestiqiou
nesta quinta-feira a reunião do Conselho de
Desenvolvimento Regional de Jaraguá do
Sul, sob a coordenação da secretária Niura
Demarchi. Começa a exercer sua condição de
coordenador do Comitê de Descentralização.

Associação dos Diários do Interior

.1
[ I

- ,

Habitação
Cohab/SC, Fapesc e representantes dos nú- o

cleos de pesquisa dos cursos de Engenharia e ;

Arquitetura da Ufsc começaram parceria vol- B
tada à construção de casas populares, Pr�vê·
em inicialmente a apresentação dos resulta- II

dos de testes nas primeiras casás de madeira :9
produzidas em Se. Depois a idéia é encontrar III

alternativas para adaptar o atendimento da q
Cohab a diferentes regiões.

Emdia
O Tribunal de Contas começou neste mês)
a emitir pareceres prévios das contas/2006 n
das prefeituras catarinenses. Até o dia 19 fo
ram analisadas as gestões de 123 municípios

)

- 41,97% do Estado. Os cinco balanços já 11

apreciados, conforme o TCE, "estão de acordo u

com os princípios da contabilidade aplicados lU I
à administração pública municipal': II

Nepotismo 'i

Os promotores de Justiça do Ministério Públi
co de Santa Catarina já firmaram termos de

'1

ajustamento de conduta com 26 prefeituras'
e 18 Câmaras de Vereadores para acabar com

6

a prática de nepotismo nos municípios catari'
nenses. Há ações civis públicas propostas pe
las promotorias contra 15 prefeituras e cinco
câmaras municipais.

Guia
Associação Brasileira da IndústriadeHotéisem
SC realiza levantamento de todos os meios de
hospedagem do Estado. Por meio de FuntL!;
rismo, a pesquisa, inédita no Estado, resultara
no Guia de Hotéis de Santa Catarina.

Dever de casa
Jaraguá do Sul sedia, na terça-feira (26), a qui�- 6'1
ta etapa do Ciclo de Debates sobre Formaçao
Política, uma promoção da Assembléia Legis-

I

lativa por intermédio da Escola do LegislatiVO, 1

com o apoio da Câmara de Vereadores. Entre 1)
os temas que serão debatidos estão o pa�1 )'
do vereador e as competências constituClO-

j1
nais de cada poder.

In

r
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Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco' O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do

Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade·
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã
JomalO Iguassu - Município Dia-a-dia - Noosul
- OAtlântico - Jornal Perfil- OVale - Sul Brasil·A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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I rESIDENTE DO CONSELHO CONFIRMA QUE PROCESSO CONTRA RENAN ESTÁ ABE�O PELO

pem votação, relator
sai e Renan vai depor
I �

f' t

-

.

�omissao OI compos a

'or senadores para

�efinir prazo da nova

ase de investigação

O premiê israelense, Ehud Olmert, e o presidente da ANP

(Autoridade Nacional Palestina), Mahmoud Abbas, se reunirão na

próxima semana pela primeira vez para discutir a crise palestina.
De acordo com fontes, eles se encontraram na região do mar"

Vermelho, no Egito. No domingo, dia 24, Abbas deve reunir-se
com líderes árabes e, no dia seguinte, discutir a crise nos territórios

palestinos com Olmert.
Segundo Miri Eisin, porta-voz de Olmert, o encontro visa discutir

"uma cooperação mútua" e "maneiras de avançar nas negociações
entre palestinos e israelenses".

Olmert e Abbas deveriam ter se reunido na Cisjordânia há

algumas semanas, mas o encontro foi cancelado devido à
violência entre Hamas e Fatah em Gaza e ao desacordo em relação
à liberação dos fundos israelenses para ajuda aos palestinos. O
líder israelense promete agora liberar cerca de US$ 300 milhões a

US$ 400 milhões.
Fawzi Barhoum, porta-voz do Hamas em Gaza, criticou o

encontro, dizendo que ele "não é justificado e não trará benefícios
para os palestinos em todo o mundo".'

Abbas e Olmert
se reunírão
para discutir
crise em GazaJOSÉ CRUZ/ABR

o encontro será
na próxima
semana no EgitoRAsíLlA \

Depois de adiada pela
rceira vez a votação sobre o

rocesso do presidente da

asa, Renan Calheiros

MDB-AL), acusado de

rfceber ajuda financeira de

gm lobista para pagar pensão
da filha, a reunião do

�onselho de Ética do Senado
.

I de ontem, terminou com dois
,

apartir de agora. O órgão vai
,

passes: o senadorWelling- definir, além da data do

10n Salgado (PMDB-MG) depoimento de Renan, o

�eixouarelatoriadoprocesso, prazo dessa nova fase de

110 depoimento do próprio invéstigação. O objetivo é

enan não foimarcado. concluir a perícia da Polícia
Com o adiamento da Federal nos documentos

jlotação do relatório que pede apresentados pelo presidente
arquivamento do processo, do Senado.

algado pediu para sair da A decisão de Renan de

junção menos de 24 horas depor no conselho foi trans
epois de assumi-la em substi- mitida por telefone, durante

!UiÇãO
a Epitácio Cafeteira a sessão, ao líder do governo

PTB-MA), que pediu licen- no Senado, Romero [ucá
a parmotivos de saúde. (PMDB-RR), depois de per-

I Segundo o, presidente do ceber, mais uma vez, que a

F,0nselho de Etica, Siba Ma- maioria dos colegas não que
rhado (PTAC), o nome do ria votar o relatório pelo ar-

ava relator sana nos quivamento.
róximos dias. SiM descarta A proposta de adiamento

tue
ele mesmo assuma a da votação foi feita pelo

unção. "Não vou assumir. próprio presidente do con-

lou
escolher um relator", selho, SiM Machado (PT-

Isse. ' AC), depois que Wellington
Uma comissão de inte- Salgado apresentou um

antes do conselho foi criada aditivo ao relatório Cafeteira.
ara definir os procedimentos

,

N a sessão, Sibá, aliás,

AUTORIZADOS A SAIR
O Exército israelense autorizou a saída da Faixa de Gaza de
todos os palestinos com passaporte estrangeiro. "Desde

quarta-feira estão saindo moradores de Gaza que têm
nacionalidades estrangeiras", afirmou o porta-voz do
Comando Militar Sul do Exército.

Siba Machado autorizou a saída do relatorWellington Salgado

confirmou que o processo con
tra Renan já está aberto. Com

isso, ele não pode mais

renunciar e impedir o risco de
ficar inelegível por oito anos

em caso de cassação de
mandato.
A dúvida foi levantada

pelo senador Demóstenes
Torres (DEM-TO). Osenador
quis saber que tipo de
relatório o Conselho de.Ética
votará: a abertura de investi

gação ou a conclusão de uma

apuração iniciada. ,SiM avisou

que, como o processo está

aberto, a votação é sobre uma

investigação que já começou.
Com isso, se o relatório que

pede o arquivamento do

processo for derrubado,
Renan estaria teoricamente

condenado pelo conselho, e

o caso já seguiria para a

Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ). E, depois, para
o próprio plenário. (G 1)

CAMINHÃO-BOMBA
Um militante suicida matou ontem pelo menos 18 pessoas ao

lançar um caminhão contra um prédio do governo no norte do

Iraque, destruindo parcialmente a construção e demolindo casas

próximas. Mulheres, crianças e policiais estão entre as vítimas e

muitos deles foram soterrados pelos destroços.

PALESTINOS SEM CONFIANÇA
Uma pesquisa divulgada ontem pelo Centro Palestino de

Pesquisa mostrá que 75% dos entrevistados são favoráveis a
viU

eleições antecipadas. Os combates que levaram à tomada de
Gaza pelo Hamas e à formação de um governo de emergência
pela Fatah prejudicaram a confiança dos palestinos em seus

líderes.

Inundações deixam 38 mortos na China
Pelo menos 38 pessoas morreram e 15 estão desaparecidas devido
às fortes chuvas que têm provocado inundações e deslizamentos
de terra em quatro províncias chinesas desdesexta-feira, dia 15,

,

afetando quase 10·milhões de pessoas.
Segundo informa a agência oficial Xinhua, 9,36 milhões de
chineses estão desabrigados, devido às chuvas no sudoeste e

centro do país. Os prejuízos diretos estão sendo avaliados em US$
188 milhões.
Os dados do Ministério de Assuntos Civis informam que mais de
337 mil moradores tiveram que ser removidos e 47 mil casas foram
danificadas. Além disso, 496.100 hectares de plantações foram
afetados.
Desde o início da temporada de monções, em maio, morreram pelo
menos -160 pessoas por causa das inundações no sul da China.

I
âmara vai arqulvar

� CPI da Anatel
I

COMISSIONADOS

PI quer 'engordar
cofres', diz DEM

No Iraque 14 americanos morrem em 48 horas
DIVULGAÇÃO

���"""""Ao menos 14 militares dos
Estados Unidos foram mortos
em ataques no Iraque nas

últimas 48 horas, de acordo
com números do Exército
americano divulgados pela rede
CNN ontem. No pior ataque,
uma bomba colocada em uma

estrada atingiu um veículo
militar americano ontem no

nordeste de Bagdá, matando
cinco soldados, três civis

iraquianos e um intérprete do
Iraque, segundo a CNN.
Com as mortes, a CNN informa

que 3.545 membros das Forças
Armadas dos EUA morreram em

conflitos no Iraque desde a

invasão em 2003, Destes, 68
morreram no mês de junho.

O deputado RodrigoMaia,
líder do Democratas (DEM),
afirmou na quarta-feira, dia
20, que, por trás da criação de
mais 626 cargos de confiança
e do reajuste de até 140% para
mais de 21 mil servidores que
ocupam cargos comissionados,
haveria um objetivo: engordar
os cofres do PT "Você vincula'

cargos comissionados, cargos
transitórios, que são cargos de

nomeação.
O vice-presidente do PT,

Marco Aurélio Garcia, negou
que os interesses do partido
tenham influenciado a deci
são do governo de criar cargos
e dar aumentos.

ras", explicou Chinaglia.
A proposta de criação da

CPI foi apresentada terça
feira pelo deputadoWelling
ton Fagundes (PR-MT). A
idéia seria investigar os

contratos firmados entre a

Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações) e

empresas de telefonia fixa e

móvel desde 1997.
Oministro das Comunica

ções, Hélio Costa, criticou a

CPI. Costa reclamou que a

CPI atrasaria a discussão na

Casa de assuntos importantes
para o setor, como a modifi

cação da Lei Geral das

Telecomunicações.

ACâmara des Deputados
aí arquivar a CPI da Anate!.
e acord� com o presidente

da Casa, Arlindo Chinaglia
(PT-SP), houve problemas
Corn a assinatura de um

parlamentar, que não estava
mais na ativa - na época da
as

. .

Sinatura ele ocupava o

CargO de deputado, mas

Ontem voltou a ser suplente.
Chinaglia disse ainda que

me '

smo se novos parlamen-
tares a

" .

I SStnarem o requeri-

Imento� CPI não poderá ser

Instalada. "Uma vez estando
"'na.

mesa, não se pode mais
I 'locar Ou retirar assinatu-
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DICA: NUNCA VÁ AO SUPERMERCADO COM FOME

Planejar é a melhor saída

para evitar o desperdício
Evitar o desperdfcio
de alimentos é urna das
melhores formas de

organizar a cozinha e

ainda manter uma

alimentação equilibrada

Sabe aquela velha história
de que émelhor prevenir que
remediar? Quem diria, vale
também para a cozinha. Pla

nejar as compras é o melhor
antídoto contra o desperdício.
E ainda por cima é uma mão

na roda para a organização da
cozinha e dos gastos em ali

mentação. A programação
acompanhada de receitas

saudáveis e saborosas, que
podem ser feitas com partes
que antes não era aproveita
da, é tiro e queda para quem
quer esbanjar saúde e econo

mizar.

Primeiro, faça um levanta
mento do consumo de alimen
tos e dos gastos semanais e

mensais. Pense: quantas
pessoas há na casa? De quan
tas refeições cada uma parti
cipa? Então crie o hábito de
�ontar cardápios diários.
Divida uma folha de papel
pelos dias da semana e

preencha cada um com os

Pizza de, pão

Várias receitas podem serfeitas corn o reaproveitamento dos alimentos

cardápios de todas as refei- estar prestes a vencer. E por

ções. No verso, faça a lista dos ultimo nunca vá ao super

ingredientes de que precisa. mercado com fome, pois a

(assim, quando for ao super- chance de você levar alimen
mercado saberá exatamente o tos desnecessários é enorme.

que e quanto comprar). Para REAPROVEITAR - Emmui

elaborar os cardápios, leve em tas famílias brasileiras, no
consideração que grande almoço de domingo, todo
parte dos alimentos tem sua mundo se esbalda e ainda

época mais favorável: a safra. volta para casa com umamar

Escolha os alimentos da mita. Mas nada de desper
época, que tendem a ser mais dício, a ordem é reaproveitar.
fresquinhos e vistosos. Pratos como rabanada e arroz

Para evitar o desperdício,
..

de fomo estão ãípara lembrar.
temmais duas dicas: antes de Sobrou comida do almoço?
fazer compras, anote não só os Pode virar um mexidão para

produtos que estão faltando, ninguém botar defeito. Mas
mas também o que há na consuma em 24 horas ou, se

despensa, para comprar ali- não der, no máximo em dois
mentos que já tem. Não �'e dias. E nada de guardar
esqueça de checara data de alimentos no fomo. Coloque
validade dos produtos, em num pote e ponha na gela
especial se for oferta, pois pode deira para não 'perder.

Com sobras de pão ficllu mais fácil preparar a deliciosa pizza

Ingredientes: 15 fatias de.pão de forma sem casca: 2 colheres (sopa) de.manteiga; 3 .

cOlheres (sap�1 o de tomate; 150 9 g� n;lt.lssarela ralada; Orégano; a:QQ g de iscas de
frango; 6 colhere há) de requeijão cremoso�Ázeitonas verdes.

Preparo: Coloque as fatias de pão na fôrma, demaneira que fiquem firmes. Aperte as

emendas com as pontas dos dedos e passe as éostas de uma colher nas bordas. Passe a

manteiga e leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos mais ou menos, até dourar. Retire e

coloque uma camada fina de molho de tomate. Coloque a mussarela, o orégano, o frango e o

requeijão cremoso em colheradas. Leve ao tomo por 10 minutos aproximadamente.

Muffins de Arroz
Ingredientes: Massa: 1 xícara (chá) de leite; 1/4 xícara (chá) de azelte: 3 gemas; 1/2 xícam1(chá) de queijo parmesão ralado; Sal a gosto; 3 xícaras (chá) de arroz cozido; Tomilho picado
a gosto; 3 fatias de bacon tostado e picado; 1 colher (sopa) de fermento em pó; 3 claras
batidas em neve. Recheio: 100 g de queijo mussarela ralado fino; 1/2 tomate pequeno;
Azeitona verde picada a gosto; Orégano a gosto; Sal a gosto; 1 fio de azeite.

",

Preparo: Massa: No IiquidificaQ()� bata 1 xícara (chá) de leitt},.1/4 xícara (chá) de azeite,34
gemas, 1/2 xícara (chá) de queijo parmesão ralado, sal a gosto, 3 xícaras (chá) de arroz
cozido. Bata até obter uma massa homogênea. Transfira para uma tigela, misture tomilho
picado a gostõ, 3 fatias de bacon tostado e picado e 1 colher (sopa) de termentoem pó. Por
último, acrescente 3 claras batidas em neve e misture delicadamente. Recheio: Numa tigela,
junte 100 g de queijo mussarela ralado fino, 1h tomate pequeno cortado em cubos, azeitona
verde picada a gosto, orégano, sal a gosto e 1 fio de azeite. Misture bem e reserve.

rytontagem: Em forminhas de pudim (7,5 cm x 5 cm) untadas com manteiga e enfarinhadas
comfarinha de rosca, coloque 1 colher (sopa) da massa de arroz, depois 1, colher (sopa)do
crem'e de espinafre e cubra com 1 colher (sopa) da massa de arroz. Leve para assar a2000C
por2Qrnin.

Doce da casca do maracujá

A casca do maracujá é rica em vitaminas e minerais

Ingredientes: 3 unidades de casca de maracujá; 1 xícara de água; 1 xícara e meia de açúcar;
% xícara de suco de maracujá; canela a. gosto.

Preparo: Corte e retire a polpa do maracujá. Reserve. Descasque-o aproveitando apenas ª
parj� Oraoca. Corte em tiras finas. ·Deixe de molho na água de um .dia para o outro. Faça orna

calda com açúcar, água -e suco de maracujá, feito da polpa. Acrescente a canela em casca,
adicione as cascas escorridas e deixe cozinhar até que fiquem rnacias. Sirva gelado.

Suco de casca

Ingredientes: 6 maçãs; 1 litro de água; açúcar a gosto.

Preparo: Lavar bem as maçãs e depois descascá-Ias. Levar ao fogo as cascas e a água
para ferver. Bater no liquidificador, coar e adoçar a gosto. Completar com água gelada.
Caso o consumo for imediato, não precisa de cozimento.

Abacaxi

Ingredientes: cascas de abacaxi.

Preparo: Lavar o abacaxi muito bem antes de cortá-lo. Retirar as cascas e colocá-Ia� de

molho em água fria para infusão. Deixar passar uma noite, então coar e adoçar. Utilizar
como refresco.

) � �
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II

I
DIVULGAÇÃO

Instituto de cinema
- décimo aniversário", a lista produzido e estrelado por colocação. Schindler" (1993), de Steven da filmografía de Ford,

) deu o título ao clássico
foi elaborada por um amplo Welles, em sua estréia no Outra mudança entre os Spielberg. "O Mágico de Oz'' estrelado por John Wayne. O
grupo de críticos, cinema, é inspirado na dez primeiros da lista é o (1939), também de Victor filme subiu do 96º para o 12º

de Orson Welles após historiadores e especialistas. biografia do magnata da salto de "Touro Indomável" Fleming, ficou em 10º. lugar, graças à edição
pesquisa. "0 Poderoso Há dez anos, o clássico de imprensa norte-americana (1980), de Martin Scorsese, Num comunicado, o restaurada.

Chefão", de Francis Welles já tinha ganho uma William Randolph Hearst. que subiu do 20º para o Instituto Americano do Dos filmes dos últimos dez
pesquisa anterior feita pelo Indicado a nove Oscars, quarto lugar da lista. "Um Cinema lembrou que "em anos, apenas quatro passaramFord Coppola, ficou próprio instituto. inclusive de melhor filme e corpo que cai" (1958), de muitos sentidos", o cinema a fazer parte dos cem

em segundo. A carreira de "Cidadão direção, ganhou somente Alfred Hitchcock, passou da americano reflete o país e melhores da história. São "O
Kane" como melhor filme do Um: o de roteiro original. 61 ª para a nona colocação. que algumas mudanças se Senhor dos Anéis: A
mundo já dura cerca de ' Mais clássicos Completam os dez devem ao mercado do DVD, sociedade do anel" (2001), de

�idadãOKane,
a cinco décadas. A primeira Na lista do instituto, "O primeiros lugares "Cantando que recupera clássicos talvez Peter Jackson, que ficou em

obra-prima de vez que o longa-metragem Poderoso Chefão"; dirigido na chuva" (1952), de Gene esquecidos pelo público. Este 50º, "O resgate do soldado
Orson Welles; de recebeu o título foi em 1958, por Francis Ford Coppola em Kelly e Stanley Donen, em é o caso de um filme como Ryan" (1998), de Steven

1941, foi eleito mais uma vez durante uma feira de cinema 1972, que há umá década quinto Iugar, " ...E o vento "Rastros de ódio" (1956), do Spielberg, citado em 71º lugar,
o melhor filme de todos os em Bruxelas, na Bélgica. estava ernterceiro lugar, levou" (1939), de Victor diretor John Ford, "Titanic" (1997), de James
tempos, segundo o Instituto Desde então, ganhou várias superou o clássico romântico Fleming, "Lawrence da considerado um dos maiores Cameron, que apareceu 8Jº, e
Americano de Filmes. Com o vezes o posto. "Casablanca", de Michael Arábia" (1962), de David clássicos do gênero "western" "O sexto sentido" (1999), de
título "Cem anos, cem filmes O filme, dirigido, escrito, Curtiz, roubando a segunda Lean, e "A Lista de e um dos mais importantes M. Night Shyamalan, em 89º.

\
j
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

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

Seg/Ter/Qui)
Cine Shopping 2
Piratas .do Caribe 3: No Fim do
Mundo
(17h40, 21 h - Sex/Seg!Ter/Qui)
(21 h - Sab/Dom/Qua)
Shrek Terceiro
(14h, 15h50, 17h40 - Sab/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
Quarteto Fantástico e o Sufista
Prateado
(14h10, 21 h - SeX/Sab/Dom)
Um Crime de Mestre
(16h, 18h30 - Sex/Sab/Dom!Ter/Qui)
(16h20, 18MO, 21 h - Seg/Ter)
(14h, 16h20, 18h40, 21h - Qua)

Joinville
Cine Cidade 1
Minha mãe quer que eu case

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

.

Shrek Terceiro (Dub)
(1'4h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Todos os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- Todos os dias)

.

Cine Mueller 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h30, 17h, 19h40, 22h - Todos os

dias) .
>

• '.

Cine Mueller 3
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo
(Dub)
(16h - SeX/Sab/Dom)
(14h, 17h15 __: Seg!Ter/Qua/Qui)
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo
(leg)
(21h15 - SeX/SablDom)

.

(20h30 - Seg/Ter/Qua/Qui)
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (legr

•

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

Blumenau
·
Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
- Todos os dias)

.

Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (leg)
(22p20 - Sex/Sab/üorn)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30, 20h30-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo
(Dub)

· (14h10, 17h20 - Todos os dias)
· Piratas do Caribe: No Fim do Mundo
(leg)
(21 h - Todos os-dias)
Cine Neumarkt 4
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(13h40 - Sex/Sab/üom)
Zodíaco'
(15h35, 18h35, 21 h35 -

SeX/Sab/Dom)
(15h, 18h15, 21 h1 0-
Seg/Ter/Qua/Qui)
Cine Neumarkt 5
Não Por Acaso
'(14h20, 19h, 21 h20 - SeX/Sab/Dom)
(14h20, 16h20, 19h, 21 h20 -

Seg/Ter/Qua/Qui)
.

'Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(16h20 - SeX/Sab/O.om)
Cine Neumarkt 6
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h, 16h40, 19h10, 21h45- Todos
os dias)

� SERViÇOS
Diversão
JARAGUÁ DO SUL
Bairro Três Rios do Norte
"Brincando no Bairro"
23 de junho, dás 9 às 17 horas

Feira
GUARAMIRIM'
Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar
I Feira Ponta de Estoque 2007
7 e 8 de julho

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• O DIA DE HOJE

Orquestra vai estrear em julho

O setor cultural de Jaraguá do Sul vinha experimentando um notável

desenvolvimento, fosse por iniciativa oficial, ou por iniciativa de entidades

culturais e educacionais, afirmava o Correio do Povo em matéria na

edição semanal de 20 a 26 de junho de 1987.

Segundo a reportagem, em julho daquele ano, deveria acontecer a
.

primeira apresentação ao público da Orquestra de Câmara de Jaraguá do

Sul, da Sociedade Cultura Artística, que há meses vinha ensaiando sob

batuta do maestro Ricardo Feldens.

A Orquestra era integrada por 18 elementos e os instrumentos utilizados

eram violinos, violas clássicas, violoncelo e piano. O repertório seria

variado, constando de músicas clássicas, folclóricas e outros gêneros,
"para satisfazer todos. os gostos e exigências", disse o maestro.

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

Folgada que só ela, a gata Yasmin foi clicada pela dona e leitora Morgana
Sarti da Rosa tirando uma soneca.

• UTILIDADE PÚBLICA
� Inscrições
Promovido pela ADVB/SC,
o Prêmio "Top
Exportação - 2007" está
com inscrições abertas
até 28 de junho.
Informações pelo fone

(48) 3224-5258.

�Campanha
A Campanha Troco da
Bondade do Supercenter
Angeloni acontece até

agosto deste ano. A

arrecadação será destina
a Casa de Apoio Pe.
Aloísio Boeing.

� CurSOSerá promovido
nesse sábado, dia 23, um
curso de Massas Italianas,
na Rua Barão do Rio

Branco, 805 (Antigo
Restaurante Allegro).
Informações pelo fone (47)
9602-3211.

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO)

• ANIVERSÁRIOS

LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

Tempo firme no Estado

A massa de ar quente em Santa Catarina
mantém o tempo estável com sol entre
nuvens. Umidade relativa do ar baixa,
principalmente no Oeste. Temperatura
elevada para época do ano. Vento de
nordeste a noroeste com intensidade
fraca a moderada com rajadas.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE SABADO 6 DOMINGO 6 SEGUNDA 6MíN: 15° C MíN: 16° C MíN: 17° C MíN: go C
MÁX: 24° C MÁX: 24° C MÁX: 22° C MÁX: 18° C
Sol Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

� Fases da lua

15/06

CRESCENTE CHEIA � Legendas

'(k,
'

.;>4.

q::) 0..

{w�''\,.,.
I...�,,�j ' ...

Ensolarado Parcialmente
nublado

Chuvoso

MINGUANTE NOVA

08/06 22/06
Nublado instável

30/06 ' .,.
Trovoada

!�

LORIANÓPÓLlS
MíN: 16°; MÁX 24'

1ft
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.NOVELAS
� GLOBO -·18H

Eterna Magia
Eva diz que não concorda com a

viagem e que Conrado �ue� ver .Nina:
Conrado retru�a. qu.e Nina jarnas vai

perdoá-lo. Eva nsíste na recusa e

conrado avisa que levará Clara para

conhecer Serranias. Eva pede que

Clara diga a Conrado que não quer ir

ao Brasil. Pérola confessa a Rafael

que já perdoou Eva. Clara chora e diz

ao pai que não quer viajar. Zequinha
abraça emocionado Lucas. Todos

comemoram a chegada de Lucas.

Elisa abraça-o. Conrado recrimina Eva

por ter envolvido Clara. Matilde se

hospeda no hotel de Carlão. Lucas

surpreende Inácia, que se emociona

ao ver o filho. Nina recebe Lucas com

carinho. Eva leva a mão à cabeça e cai

desacordada.

� GLOBO - 19H

Sete Pecados
Gabriel diz que Custódia devia ter

evitado o acidente. Dante vai com

Beatriz ao hospital e depois a leva para
o hotel. Clarice reclama por Dante se

preocupar com todo o mundo e

pergunta se a mulher era bonita.

Custódia observa Beatriz, que acorda
e a reconhece. Agatha diz a Barão que
Beatriz está com a estátua e o dinheiro

que deveriam ser dela e que eles

devem ser sócios dela na boate. Barão
dá um cartão a Pedro. Romeu diz a

Antero que está esperando uma

noticia importante. Antero avisa Otília.
Beatriz se encontra de propósito com

Dante e Clarice num passeio de barco
e os convida para jantar. Beatriz finge
senür dor na perna e Dante pergunta
'se ela quer uma massagem.
� GLOBO - 21 H

Par�ís,o Tropical
Paula pede que, por causa de Isidoro,
Evaldo não cemncie Taís. Taís pensa
uma maneira de fazer Daniel acreditar
que Paula e Cássio têm um caso.

Lúcia avisa Marion que está no

pronto-socorro com Ivan. Daniel
apresenta aos funcionários o plano de

complementação da aposentadoria.
Tais visita Cássio e comenta que Paula
tinha interesse especial por .ele. Otília
ouve Cássio dizer que Taís roubou seu

dinheiro.Antenor convida Lúcia para
jantar em sua casa. Taís acha que Ivan
deve procurar Lúcia para ficar perto da
Paula. Lúcia diz a Antenor que teme se

decepcionar com ele. Evaldo é
convidado para ir à Europa. Ivan
procura Lúcia. Taís vai à casa de
Isidoro.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Milena manda Clemente seguir
William, mas ele recusa. William vai
encontrar Eliana. Jamar vai buscar
Drica em Saquarema. Quico diz que
tem saudades do pai. Agenor
arrepende-se de ter mandado Eliana a

Angra. Drica convida Xico para
almoçar com a família. William e Elian
no túmulo de Maria Rosa.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Lisinha conta a Leonardo o que
aconteceu entre Felipe e seu pai, o

delegado Nogueira. Hélio mostra para
Nogueira Boris sentado num banco na
praia, distraído. Carmo estaciona e
vigia o inspetor e o delegado. Daniela
se aconsélha com Mofado se deve
depor contra Nogueira no processo
pela tutela por Felipe. Nogueira e Hélio
sa�am do carro de arma em punho,
rendem Boris, que protesta gritando
que está sendo seqüestrado,
chamtlido a atenção das pessoas no

calçadão.

Osresumo •
. .s sao de responsabilidade das emissoras

Extra

��PADRINHOS
Flávia Viana, que ficou amiga
de íris e Diego dentro da casa

do BBB, falou com o site
Babado sobre a separação do
casal. Eles serão padrinhos do
casamento dela com Fernando,
no dia 12 de julho. "Claro que
eles ainda serão [padrinhos].
Não vamos separá-los. Acho
que não acabou. O amor é
muito grande para acabar
assim. Eles se gostam muito e,
mesmo que não voltem, vai
ficar uma grande amizade. Eles
estarão lá com o maior prazer";

.

declarou.

extra@ocorreiodopovo.com.br

.
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��PERSONAGEM
Juliana Didone , que
interpretou a Baby da
novela O Profeta, foi
convidaca para integrar o
elenco de Paraíso Tropical.
A atriz viverá Fernanda e.

fará par romântico com

Mateus, personagem de
Gustavo Leão."Estou muito
feliz e como já trabalhei
com toda a equipe do

Dennis Carvalho, estou bem

segura deste novo desafio ..
Como preparação, estou
faiendo algumas aulas de

equitação", contou Juliana,

Paulo Vilhena e

Werneck gravar
quarta-feira, no
Janeiro, as cena
casamento dos

�

�

personagens Fre"
novela Paraíso Tr
Globo. Na cena,

(Gustavo Leão) t
a união de Cami
sem sucesso.
descobrindo q
chantageou N

Goulart), Heito
Dantas) leva a

E os dois se ca

II SUDOKU

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

• HORÓSCOPO

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

A loira no ônibus
A loira entra no ônibus completamente vazio e senta-se num lugar
qualquer. De repente começa a chover e ela percebe que havia se sentado
debaixo de uma qoteka.
Mas continua ali, firme e forte, com a água pingando sobre a sua cabeça.
Depois de algum tempo, intrigado, o cobrador lhe pergunta:
- Ei, moça! Por que você não troca de lugar?
Ela abre as braços, mostrando o ônibus vazio pro cobrador e responde,
com cara de desprezo:
- Bem que eugostaria! Mas vou trocar com quem? Dããrrr!!!

Caipiras e a Nudez

.

Dois compadres mineiros estavam bem sossegados, fumando seus

cigarros de palha e proseando.
Conversa vai, conversa vem, eis que a uma certa altura um pergunta para
o outro:
- Cumpádi, u quê quiocê acha dessi negóço de nudez?
No que o outro respondeu:

.

- Achu bão, sô!
O outro ficolfassil1l1, pensanvo, rnedltaüvo. .. e perguntou.de.r:lQvo:., I "f'A !
- Ocê acha bão pur causdi quê, cumpádi? I . ;.:: :';'.,:'.. 't ���l�::
E o outro:
-' Uai! É mió nudêis qui nu nosso, né não?

Áries 20/3 a 20/4
Você é tão forte e tão guerreiro ... O que

. há, por que não demonstrar seus
sentimentos? O que você guarda por
muito tempo lhe atropela e atropela o

outro também. Não raro, acontece de
você nem saber que a emoção estava lá,
vai levando a vida assim, desli'gado de si,
e, de repente: crash! Preste-se atenção.

Touro 21/4 a 20/5
Pode ser que você precise de um pouco mais
de tempo e Que aquilo que você está
querendo realizar seja uma difícil operação,
cheia de complexidades e outras pessoas
envolvidas ... Tome esse tempo, mas faça
acontecer. Há questões para as quais não há

prorrogação, eventualmente terá a chance
dos pênaltis.

Leão 22/7 a 22/8
Mesmo sem procurar você pode encontrar

alguma (ou muita) coisa embaixo do tapete,
atrapalhando a circulação e que certamente

poderia ser eliminada. Ainda não teve faxina
nesta sernana? . Excesso de bagagem nunca

foi bom negócio: além de entortar sua
coluna, pode resultar em despesas
desnecessárias.

Câncer 21/6 a 21/7
Pois é, ultimamente, sua sensibilidade deve
estar ainda maior e, quem sabe, dando um

bocado de trabalho para conseguir
processá-Ia. Re'colher-se, tática bastante
usada por caranguejos, pode ser importante
e até necessário, mas não pode afastar
novas energias que estão chegando. Fique
ligado.

Libra 23/9 a 22/10
Nas suas atividades profissionais e outras

funções no mundo, use sua sensibilidade,
mas procure não misturar os canais, trazendo
tudo para o lado pessoal. Envolver-se
apaixonadamente e ser apaixonado pelo que
se faz é legal, mas, para seu bem e dessas
coisas que você tanto preza, nada em

.

.excesso.

C'apricórnio 22/12, a 21/1
Diante do imprevisível, não invente
dificuldades. Em vez de encrencas para
atrapalhar sua vida, o que parece desorganizar
tudo pode vir com a solução para seus

problemas. Talvez as mudanças tenham que
acontecer um pouquinho antes do que você
havia planejado: o futuro é agora, daqui a
pouco já passou,

Escorpião 23/10 a21/11
Em assuntos objetivos ou subjetivos, o

apoio de pessoas pode ser fundamental. Não
que você não agüente o tranco, sempre
agüenta, mas assim as coisas poderiam fluir
melhor, seu corpo e sua alma não se

cansariam tanto, seu coração ficaria mais
sereno. Não estão ajudando em nada? Você
pediu?

Aquário 21/1 a 18/2
Você pode muito, com certeza, mas não. erre
a direção. Aquarianos se chateiam por ter
que repetir caminhos, a não ser quando é em

função de uma coisa ou causa muito boa,
quando acham que casualmente podem

"_
,

cruzar corri certo alguém ... lnteresses
_.

convergentes e atividades simultãneas, saiba
pilotá-los.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Em negociações e outros propósitos
práticos, melhor se dedicar para o aspecto
social do trabalho, aos contatos diretos e

virtuais e fazer reconhecimento de terreno e

coleta de informações. Mova-se com calma
e atenção: construa as bases para apoiar,
decisões importantes e assumir

compromissos.

Virgem 23/8 a 22/9
Você é tao atento para o pequena, para o

detalhe que faz a diferença: por que faz

que não vê certas coisinhas que não estão
bem assentadas no terreno da emoção?
Reavalie prioridades, não releuue o

subjetivo em prol dos infindáveis isso e

aquilo do mundo prático. É tempo de

reformulações de base.

Sagitário 22/11 a 21/12
Se seus ideais são assim importàntes para
você, vá fundo. Entregue-se de coração,
sagitariano, não há segredo. Como seguro
de vida, porém, faça uma avallaçâo e

verifique se não está muito fora da realidade.
Não esqueça também que há coisas que não
dá para fazer sozínno: forme aliados &

alianças ..

Peixes 19/2 a 19/3
Peixes são escorregadios. Alguns são tão
deslizantes e fugidios que se tornam

inalcançáveis até para si. Talvez você não se

aperceba, de tão ocupado com suas emoções,
que as pessoas Que o amam às vezes não
sabem como lidar com você e ficam meio

perdidas. Num instante está ali, no outro ...
Cadê?!

\
I
,
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SEMANCOL
Olha aí gente, tenho recebido
uma enxurrada de e-mails e

telefonemas, todos reclamando
e literalmente soltando os
cachorros contra o mau

atendimento de uma repartição
da prefeitura e descaso de

alguns funcio�ários. É mole?
Está tudo bem registrado. Hoje
eu não vou apontar qual é o

departamento, mas se

continuarem me enviando

recadinhos, vou abrir o leque.
Ah se vou! Cá pra· nós, a

prefeitura é uma empresa como

qualquer outra, tem de atender
bem seus clientes. Ou não?

ARENA MULTIUSO
Com a profusão da construção
do ginásio de esportes em várias

cidades catarinenses no

governo Luís Henrique,
algumas pessoas foram buscar
na Grécia antiga a explicação
para o nome Arena. Deve-se ao

formato arredondado, acham
eles. Outros encontraram na

ideologia política a possível
explicação para o nome. Dizem

que LHS afirma que é do

partido do velho MDB da

época da ditadura militar, mas
talvez seja m<r,smo é de direita,
partido que apoiava o governo

"militar, a Arena (aliança
Renovadora Nacional),
antecessora do PDSS, PPB e,

PPj partido do Amin.' Daí o

nome Arena é apenas uma

,homenagem a um amor

platônico.

BOAPEDIDA
O SESC Jaraguá do Sul está

vendendo ingressos do

aplaudido projeto Palco
Giratório - Rede SESC de
Difusão e Intercâmbio das
Artes Cênicas. Agora quem
vem para a cidade é' o

espetáculo de dança
c o n t e rn p o r

â

n e a , de

Brasília/DF, que leva o nome

de Olhos de touro. A única

apresentação será sábado (23),
no Pavilhão B do Parque
Municipal de Eventos

(próximo à Prefeitura

Municipal), às 20h.

STAMMTISCH DO PAULINHO
Neste sábado, a partir das 10
horas da manhã, com a

participação da bandaAlacarte,
de Blumenau, o empresário
Paulo Chiodini, diretor do
Posto Mime e presidente da

Acijs, 'vai ser anfitrião na

chácara da família da primeira
Stàmmtisch do Paulinho. O
convite foi estendido a um

grupo de amigos do futebol.

OPTICA E JOALHERiA

Sofir.
(47) 3370-6845

O Sese de Jaraguá do Sul promove todas as quartas-feiras, às 19h 30min
uma sessão gratuita com filmes alternativos e documentários, na sed�
da entidade.

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

Os modelos Lucy Tomasi e Ricardo Vecki, da agência DF Model de [oinville, posam para o

ensaio demoda da Revista Nossa,que veiculará em julho.

NEPOTISMO
O Tribunal Pleno do TJSC, em votação unânime, votou pela suspensão definitiva da liminar que
anulara os efeitos da LeiMunicipal n.v 4.513 de 04 de dezembro de 2006, que disciplina o exercício
de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros do prefeito, vice-prefeito,
vereadores e servidores que atuem em cargos de direção e assessoramento, no âmbito da
administração pública municipal dos Poderes Legislativo e Executivo de São José. Com a decisão,
confirmaram a validade da Lei; popularmente chamada de "Lei do Nepotismo". Se não fosse o

empenho do relator em manter a Lei em vigor, o município teria, hoje, 300 cargos públicos através
do apadrinhamento. Para o prefeito, entretanto, a Lei apresentava vício formal, ou seja, caberia ao.

chefe do Executivo a inici�tiva de solicitá-la, e não dos vereadores. A Lei não apresenta prejuízos aos

trabalhadores efetivos, que ingressaram através de concurso público na administração municipal.
"Esperamo; encorajar câmaras de outros municípios a agirem da mesma forma", ressaltou o 1 ° vice

presidente, desembargador Eládio Torret Rocha, que presidiu a sessão.
--����mr�����

Vivian Dartora e Aurélio Gessner trocam alianças neste sábado (23), às 19 horas na Igreja
Cristo Salvador.

��p[ffitiia
Dlsqu -entregà

3275-1689

(
L

II TE CONTEI!

Na próxima terça-feira (26), capitaneada pelo advogado Reinaldo
Murara, o popular Nono (ou Bozo, para os amigos), acontece uma
tainhada para os amigos do futebolSociety 7" divisão.

No sábado (23), na Momma, em Pomerode, tern DJ Igor Lima x Sax
Live.
**

Com a participação da boa música de James Fer, hoje à· noite a

Bierbude, a choperia mais badalada da região, deverá esta;
movimentadíssima.

A expectativa para amanhã da rapaziada mais que descolada da cidade
são as atrações que o promoter Chico Piermann trará para grande festa
de três anos da Combat.
**

Hoje à noite naMansão em Joinville tem show com a espetacular banda
NegaFulô.
**

No dia 30 de junho, o empresário Onilvaldo Stahelin (leia-se Estofados
Jardim) recebe na sua paradisíaca chácara Recanto Luar de Prata mais

de cem pessoas para movimentar a sua tradicional Festa [unina
Pinhão, quentão, música ao vivo e outros quesitos mais - tudo liberado
pelo anfitrião.

A Stammtisch dos figuras Adrianinho e Namir Prudy acontece no

próximo sábado, dia 30 de junho, a partir das 10 horas. Como a festaé

beneficente, os grupos que quiserem participar terão que doar 30

quilos de alimentos mais R$ 50,00. As inscrições podem ser feitas na

Licoreria(32751327).

A DICA DE HOJE É:
SESSÃO PIPOCA

O AMOR PODE DAR CERTO
DRAMA

com Aman�a Peet
e Dermont Mulroney

, 'FRASE DO DIA .. mCA DE SEXTA
"Amar não é aceitar tudo.
Aliás: onde tudo é aceito,
desconfio que haja falta de

"

amor.

Vladimir Maiakovski

Curtir o Expresso
Acústico em Blumenau
com a Banda Dr
Sherlock.

'\).

Na foto o casal Guenther e Romilda Rutzen, que comemorou
Bodas de Ouro no dia 26 de maio, em Blumenau.
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