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Os riscos da irresponsabilidade'

Malwee joga
completa em

Pomerode
Time titular enfrenta o

,

Inter 9� Lages hoje, às 20h30,
em Pomerode, pela Divisão
Especial do Campeonato
Catarinense. _ 7

ECONOMIA
'

GUARAMIRIM

1Vereadorestrocam
insultos pela
'imprensa

O presidente da Câmara,
Evaldo [unkes (PI), acusou o
colega Osni Bylaardt

,

(PMDB) de_?e afastar das
funções parlamentares sem

concluir as investigações
sobre as irregularidades na
administração municipal. _ 3

BRASILEIRÃO :'

�Cidadão pode Três clássicos
investir dinheiro movimentam
do FGTS' .81 Funcionários da empresa trabalharam ontem no local do acidente e terminaram as obras no início da tarde de ontem .5 a 7a rodada. 7

ENTREVISTA

Sérgio Homrich
fala sobre as

ações do CDH/JS
.4
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• EDITORIAL

OPINIAO

Uma revolução
Quem acompanhou o

encontro do governador com
empresários norte -america

nos ernjoinville na quinta
feira passada ficou impres
sionado: o governador Luiz
Henrique conheceu um

projeto inédito de geração de
energia que a empresa
Contour Global, com sede
nos Estados Unidos, pretende
instalar em Santa Catarina.
Trata-se de uma usina

terrnelétrica movida com

resíduos de aviários e bio
massa. Os investidores ameri
canos mostraram um projeto
semelhante já em funciona
mento em Minesota, nos

Estados Unidos.
'. Acompanhado do secretá
rio de Agricultura, Antonio
Ceron, e do presidente da
Fatma, Carlos Leomar Kreuz
e do secretário-executivo de
Assuntos Estratégicos,

Além de tirar esses

dejetos da natureza,
podemos transformá-los
em energia e recursos

para o Estado"

Antonio Fernandes, o gover
nador disse que esse empre
endimento pode eliminar uma
grande dor de cabeça de
Santa Catarina. "Além de
tirar esses dejetos da natu

reza, podemos transformá-los
em energia e recursos para o

Estado", afirmou.
. Luiz Henrique informou
aos investidores que o

Governo do Estado oferece
incentivo fiscal, através do

Prodec, que posterga o

pagamento do ICMS, e do

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Pró-emprego, que deduz no

ICMS os impostos com

importação de máquinas e

equipamentos. Além disso, vai
colocar à disposição desse
projeto a estrutura da Secre
taria de Agricultura e da
Fundação doMeio Ambiente
para que possam dar o

assessoramento necessário.

A Contour Global
pretende investir em Santa
Catarina, na região Oeste,
US$ 200 milhões para a

geração de 90 MW, num
condomínio de três geradores
de energia, cada um com 30
MW. Outro projeto da

empresa no Estado, prevê a

construção de uma usina na

região de Braço do Norte,
para aproveitar os dejetos de
suínos, transformando-os em
gás combustível, com a

capacidade de geração de até
30 MW de energia.

• ENTRE ASPAS

Esse processo é um processo esquizofrênico. Nós estamos vivendo uma

criss, 'com ataques diários e absurdos que não. têm nada a .ver corn o

decôrb"�
"

,

Renan Calheiros, presidente do Senado, sobre o processo contra ele no Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.

'.'

• ,PONTO DE VISTA
i(..�

Direitos e responsabilidades
na formação da plena
cidadania
A democracia, sem dúvida,

é a melhor instituição que uma

nação pode almejar para alcan
çar a, soberania. Há que se de
fenderprincípios pelos quais
lutamos durante muitos anos,

dentre eles a liberdade de
expressão.

.

É por isso que devemos
entender as críticas de modo
natural, pois a pluralidade pres
supõe o princípio do contra

ditório.

Ninguém precisa ser

especialista em Direito para
sabe� :qtie uma sociedade livre
se constrói calcada em

responsabilidades.
Está escrito na Constituição

que a. .cada um de nós, indivi
dual 'ou coletivamente, são

atribuídos direitos e deveres.
Essa é a base da formação da
plena cidadania. Ninguém pode
imaginar privilégios quando as

regras são claras e iguais para
todos. Tampouco se pode
confundir liberdade com

libertinagem. Respeitar esses

valores, sabemos, nem sempre
é uma tarefa das mais fáceis

quando a presunção prevalece.
Num país como o nosso, em

que parece enraizada, a tese do
'jeitinho' e do 'levar vantagem'
por conta de status social ou
do famoso QI (quem indica),
esse paradigma ainda se man

tém forte em algumas linhas de
pensamento.

Quem -tern a consciência

tranqüila, entretanto, sabe que
não é o discurso, a cara do sujeito,

. sua profissão ou a roupa que usa,

que faz a diferença. A diferença
está no caráter, nas atitudes.

Uma Instituição de Ensino

Superior, como qualquer enti
dade séria, é regida por regras e

normas. O não cumprimento
dessas regras implica duas

.

situações: a primeira, de ordem
legal, pois ela está sujeita a

penalidades estabelecidas no

sistema ao qual pertence; a

segunda, mas não menos im

portante, é de ordem moral.
Como podemos exigir da

maioria o cumprimento dessas

normas, consensadas em con

junto, se uma,minoria por inte
resse próprio fere esse príncí-

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ -

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul
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• DOS BLOGS

Febeapá do
governo
o saudoso Estanislau Ponte
'Preta deve estar rindo do
céu. Décadas após, os

ministros do governo Lula
parodiaram o livro "Febeapá,
festival de besteiras que
assola o País". Depois qo
"relaxa e goza" da ministra
Marta Suplicy, chegou a vez

do ministro Guido Mantega.
Em lugar de atuar para
redução das altas tarifas
bancárias fez brilhante
análise sobe a crise aérea:
"é a prosperidade do país,
mais gente viajando."
Provavelmente se referisse à
prosperidade de alguns I

segmentos beneficiados pela
atual política econômica.
Ficou claro, quarta-feira, que
quem manda na política
econômica do País é o

presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles. E que
não temos chance de que as

tarifas bancárias sejam
reduzidas, assim como

devem continuar sem
controle a criação de outras.

4_] marialnesdolcl.tolha.blog.uol.com.br

• DO LEITOR

o eleitor, esse
ser irracional
Bryan Caplan acha que o

eleitor é um idiota. Segundo
seu livro "O Mito do Eleitor
Racional", o professor de
economia da Universidade
George Mason diz que ns
cidadãos optam
sistematicamente por
propostas políticas irracionais.
Caplan arqurnenta que a

grande maioria das pessoas é
ignorante, mas, em conjunto,
mostra o que ele chama de
"milagre da agregação" - os

eleitores não votam
aleatoriamente. No entanto,
para o professor, eles tendem
a apoiar políticas que vão

piorar suas vidas: votam em

quem critica o mercado,
acham que prosperidade é

criação de empregos, e não

produção, e acreditam que as

condições econômicas sejam
piores do que realmente são.

Segundo, a revista The
Economist, ele sugere que, "é
necessário confiar menos no

governo e mais na iniciativa
privada" .

4_]bIOg,estadao,com,brlblogtguterman

Democracia e liberdade
de expresão

Recentemente fiz uma

crítica a um artigo publicado
num jornal de Joinville que
reproduziu uma matéria da
revista Veja nº. 18 (09/05/
2007) na qual seu autor refor
çava o comentário de Álvaro
Vargas Llosa, diretor do obs
curo Centro para a Prospe
ridade Global, em que ridicu
larizava as iniciativas sociais
dos governos locais, assim com

também intelectuais de peso
no cenário mundial que apói
am tais políticas públicas.
Como meu artigo questio
nava o poder da desinforrna
ção da mídia jornalística
amparada na tal propalada
"democracia burguesa"; o

mesmo não foi publicado.
Ignorar o pensamento diver-

gente num modelo social
construído para aten-der os

interesses de grupos elitistas,
de nenhuma ma-neira pode
ser identificado como "liber
dade de expressão". Muito se

critica o presidente da �ene
zuela, Hugo Chávez por ter
ditei que os congressistas bra
sileiros "são "papagaios" dos
americanos, mas ninguém se

incomoda quando somos tra

tados de "burros" ou "idiotas"
pelo tal diretor de uma

instituição sediada nos Esta
dos Unidos. O presidente
Chávez, assim como o presi
dente Lula, foram esmagado
ramente votados pela maioria
das respectivas populações.
Entretanto, o voto popular é

desqualificado pelos grupos

�

'ilj' t1FARIA
:l

]r
EoApagão

IS

Energético? \�
Segundo o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, o

Apagão Aéreo nosso de toda9v
as semanas é "o preço do lD
sucesso", culpa da Ip

.

"prosperidade do país" que levá,
ao excesso de passageiros. 11
Ele não falou da incompetêncffl
gerencial dos administradores
do setor aéreo (Ministério da �
Defesa, Aeronáutica, Infraero�b
ANAC, etc.). Tudo bem, tem ',_
certa razão o ministro: houve

I.

. um crescimento de �
passageiros no país devido a'.'
um incremento do turismo, adl
aumento generalizado de
renda. Mas é o mesmo Iq

problema para o risco de .�

Apagão Energético. Se vier aí,b
um grande racionamento de fi

luz em 2008/2010 (como . fl

aventam os especialistas), 1'1

será também porque o sisteflt
não terá agüentado o ritmo deg
crescimento da economia. "

Mas é isso que os bons

gestores têm que prever: fi

demanda futura e capacidaden
de oferta.

4_]bI09dOSbI09s.blig.lg.com.br
II

• Victor Alberto Danich
Sociólogo - Professor do Centro . a
Universitário de Jaraguá do Sul
UNERJ

q

q
q

mais poderosos da sOciedaJ{jeatravés dos meios massll'

cados de informação, q�
vendem a falsa leitura "dos

métodos ineficazes das noWs""
gerações de revolutionáriosfr
que são conseqüência do "e!§l
fraco dos nossos povos", "pr�'
fundamente ressentidos" pW
não ter acesso à tão sonha�
mobilidade social. Tal retórica
de decomposição das nossas

identidades nacionais, teTí%liminar para sempre cont I'

buições importantes para
entender a história latinO'

. '.. lmenteamencana, pnncipa
. vasaquelas que expressam no.

formas de pensar, direCl9'
- do (

nadas a emancipaçao
colonialismo cultural q�e
tanto nos envergonha.

1

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore-m�j _

redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, CalX, ....

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
.

pio e acha que pode se impor
pela artogância e despreparo?

Lamentavelmente, como
em qualquer núcleo social, essa
postura acaba influenciando os

menos experientes, que se

tornam massa de manobra sem

perceber que estão sendo usados
para que essa minoria alcance
seus propósitos.

Como educadores ou como

pais, sempre devemos nos

preocupar com o futuro dos
nossos estudantes e dos nossos

filhos. De que adianta uma su

posta vantagem em um deter
minado momento, contrarian
do a lógica de uma regra a qual
nos comprometemos seguir, se

mais na frente veremos que
nossas atitudes serão cobradas
e que o mercado, por si só, fará a

depuração?
.

Nós preferimos a opção de
sermos justos. Não há curvas na
linha da verdade. Ainda que ela
demore, um dia, aparece.
Poderemos ser criticados por
não aceitarmos essa imposição,
mas jamais por omissão ao que
foi acertado nas regras do jogo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EFINIÇÃO: SDR AINDA NÃO TEM OS NOMES DOS FUTUROS GERENTES

O CORREIO DO POVO

Pupo e Osni Bylaardt
trocam acusaçõesiura voltou a prometer 'para

outra semana
OJ fechar a lista

Depois de 40 dias, de

,..assumir, secretária ainda

não consegui formar a
équipe de trabalho

JARAGUÁ DO SUL

A secretária de Desen

volvimento Regional, Niura
dosSantos (PSDB), informou

que foi adiada mais uma vez

�'composição da equipe de

trabalho, prometida para

�eados demaio. Segundo ela,
a'indefinição dos nomes dos

futuros gerentes é resultado

das discussões entre os par

tidos que integram a base de

sustentação do governo Luiz

Henrique (PMDB), "que tem
sido ampliada".
(
Niura prometeu para a

próxima segunda-feira divul
gar a relação dos integrantes
da secretaria. Revelou que
na quinta-feira foi entregue
a nominata regional ao go

vemo, "para que a Secretária

deArticulação defína com o

governador as nomeações".
"AcreditamOs que as indi

cações da região permaneçam
no processo de nomeação,
nias ainda há muito a ser

discutido", comentou.
- Das oito gerências, apenas
a de Desenvolvimento Sus
tentável tem titular nomeado,

PIERO RAGAZZI/OCP

.

Niura lembrou que a indefinição é resultado da ampliação da base de sustentação do governo

Iva Schmitt (PSDB), que
ocupou o cargo de secretário

geral durante oito meses.

EmboraNiura não confirme,
especula-se que o engenheiro
Wolnei Buzzi assuma a

gerência de Intra-Estrutura e

que a de Educação continue
com Deni Rateke. Também
teriam sido indicados Mar

celo Müller para o Esporte;
Ilton Piram para a Assessoria
de Comunicação; Aline
Mainardi para a Saúde;

Ademir Sprung para Asses
soria Jurídica; João Deniz

Vick e Francisco' Luís Souza

disputariam atiiretoria regio
nal. A gerência de Adminis

tração estaria sendo disputa
da pelo PMDB e o pelo PSDB.

Segundo a secretária,
ficou definido que cinco car

gos ficarão com o PMDB -

que deve ter um diretor-geral
e mais quatro gerências;
quatro com o PSDB (secre
taria mais três gerências);

Denúncia
Ontem, nos corredores da

Prefeitura, o assunto era o

pedido de 30 tubos para aVila
Paraná, feito por um ve�eador,
51 que foram descarregados
.numa propriedade particular
Jl.0r solicitação do assessor.

(�uando o motorista chegou
.1.I1a Prefeitura dizendo que os

,'tubos tinham sido entregues
r,ªara 'particular, o bicho
'pegoU", disse um funcionário
lR '

te pediu para não ser

Identificado£) •

is

,CjQuando convém
Si Alguns vereadores de
.rGuaramirim têm discursado
3.em favor da legalidade, da
é!necessidade de investigar
o�clenúncias de irregulari-
3�ades no governo e até faz
t' .

rttlcas a colegas.
.: Mas não apuraram as de-
n' fi

t unCl�S de que um parlamen-
, [ar tena desviado energia elé

trica e infringem a lei em rela
ão à Assessoria de Imprensa.

Faltaram nomes

Esse mesmo servidor

público informou que o

diretor de Obras, Oldemar
Bonatti, sugeriu a abertura de
boletim de ocorrência de
nunciando o episódio, e obri
gou omotorista a voltar e tra
zer de volta os 30 tubos.
O bochicho foi grande, mas

ninguém soube informar

quem foi o vereador que pediu
os tubos nem o assessor que
fez omotorista descarregá-los
num terreno particular.

Encontro
A senadora Ideli Salvatti

(PT) reuniu-se ontem, em

Joinville, com prefeitos
Nordeste do Estado. Apre
sentou as propostas do PAC
e discutiu o Desenvol
vimento da Educação, Fun
deb e os recursos do governo
Lula ao Estado. O ponto
alto da reunião foi a instala

ção de um campus da uni

versidade federal na região.

DEM com duas gerências; e

PPS com urnagerência.
A estrutura da Secretaria

dJ I.HI�,J ';�tJIO- h h'>I' InLI .• II�I

e uesenvo virnento rsegio-
nal é dividida em: secretaria

regional, diretoria-geral,
gerências de Saúde, Edu
cação, Infra-estrutura, De
senvolvimento, Plane

jamento, Desenvolvimento
Sustentável, Administração e

de Cultura, Esporte e Lazer,
além das assessorias de Comu

nicação e Jurídica.

Prevenido
o diretor da Secretaria

. Estadual de Infra-estrutura,
Nilson Bylaardt, estava on

tem todo preocupado com O

que o presidente da Câmara
de Guaramirim, "Evaldo
Junkes (PT), tinha dito dele.
Mas depois ficou sabendo

que as críticas foram feitas ao
vereador Osni Bylaardt.

Opção
Depois de ter o projeto

"Recicle seu bairro" vetado

pelo governo,' o vereador
Dieter Janssen (PP) pediu
que a Prefeitura divulgue os

horários da coleta seletiva de
lixo em Jaraguá do Sul, os

benefícios da' reciclagem e

como a população pode
colaborar com o serviço
público.

GUARAMIRIM

o presidente da Câmara,
Evaldo Junkes, o Pupa (PT),
criticou o colega Osni Bvla
ardt (PMDB) pela demora em
concluir a CE (Comissão
Especial) que apura supostas
irregularidades em processo
licitatório realizado pela
Prefeitura .. Pupa disse que

Bylaardt se afastou por 30 dias
e que até agora não deu
retorno sobre a comissão.

''ACâmara não é a casa da
mãe Joana e a população quer
saber o que está acontecen

do", cobrou Pupa. Bylaardt
rebateu afirmando que a CE
tinha prazo de 60 dias úteis

para fazer o levantamento de

preços de empresas fabri
cantes de móveis no municí

pio, que começou na última
semana de março. ''A comis

são continuou apurando no

tempo em que fiquei afasta
do", rebateu, afirmando não

lembrar o dia exato em que o

prazo da pesquisa encerrou

por estar "sem a documen-

ração em mãos". E disparou:
"Porque o Pupa não coloca

logo em votação o repasse de

R$ 11 mil da Stammtisch e do

nepotismo? Esses assuntos

estão para ser resolvidos há
muito mais tempo que aCE",
criticou

Bylaardt disse que a comis

são vai pedir, na próxima se

gunda-feira, a abertura de CI
(Comissão de Inquérito) para
dar seqüência as investi

gações. "Pelo levantamento,
verificamos que é provável
que exista sim, irregulari
dades", revelou. A comissão

também é formada por Luiz
Antônio Chiodini (PP) e

Marcos Mannes (PT).
Em fevereiro, Bylaardt

afirmou ter verificado nos

documentos da Prefeitura que
a vencedora da licitação
subcontratou uma outra

empresa, que então teria

fabricado os móveis ao custo

de R$ 13,5 mil. Entretanto, o
valor apresentado no edital,
com critério de menor preço,
teria sido de R$ 17,5 mil.

CÉSAR JUNKES/OCP

Bylaardt garante que comissão não deixou de i,nvestlgar as denúncias

Debates
A Alesc promove na terça

feira, na Câmara de Jaraguá
o Sul, a 5ª etapa do Ciclo de
debates sobre formação
política. No evento, organi�'
zado pela Escola do Legis
lativo, serão debatidos o

'papel do vereador, cornpe- .

tências constitucionais dos

poderes e os regimentos
internos.

Apresentações
o coordenador do Núcleo de Segurança e Saúde do Trabalho
daAcijs/Apevi, ElvisAndreatta, vai abordar o decreto que trata
do reconhecimento técnico de acidentes de
trabalho (incluindo doenças ocupacionais) e aspectos da

classificação nacional das atividades econômicas e do fator
acidentário previdenciário, na plenária da entidades

empresariais, na segunda-feira.
O coordenador do Núcleo de Responsabilidade Social, Carloiz
da Silva, fala sobre o associativismo como fator de

competitividade.

PIS/Pasep
Os cerca de 700 mil trabalhadores e servidores com direito ao

PIS!Pasep que ainda não sacaram o abono salarial. referente
ao ano-base 2005, têm até o dia 29 para fazê-lo, na Caixa
Econômica Federal e no Banco do Brasil.
Mais de 11 milhões já receberam o benefício. Destes, 9,3
milhões são do PIS e 1,7milhão do Pasep.No total, 11,7 milhões
foram habilitados ao calendário que teve início em julho de
2006.

Sugestão
o senador Epitácio Cafeteira (PMDB-MA), relator licenciado
do processo contra RenanCalheiros (PMDB-AL) no Conselho
de Ética, disse que, se os colegas querem aprofundar as

investigações, devem abrir uma CPI: Segundo ele, o conselho
não tem competência para o detalhamento. "Agora querem

que o conselho mude para o Supremo", criticou.

\ '\
____.aJ �I � � �� J

__
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SÉRGIO HOMRICH: COORDENADOR DO CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE JARAGUÁ DO SUL

"O CDH luta por uma sociedade justa e Iraterna''
o envolvimento de Sérgio Homrich com os

movimentos sociais é antigo e tem raízes na

concepção de mundo e do reconhecimento das

injustiças e desigualdades. Esteve sempre à frente
das ações em favor dos menos favorecidos,
comprandomuitas "brigas".
Um dos fundadores do Centro de Direito

Humanos domunicípio, faz da atividade umamissão,
que desempenha com responsabilidade e dedicação.
É freqüentemente convidado para palestrar sobre o
CDH e a forma de atuação.

Crítico contumaz do modelo neoliberal a quem
acusa de ser o principal responsável pelas injustiças
sociais, aposta na participação da população para

.

reverter o quadro de incertezas. Diz que a sociedade
moderna deve reagir para resgatar os direitos, a

.

cidadania, a ética e a dignidade humana.
''A luta em defesa dos direitos humanos vai além

do que pretendem os opositores. É em favor da vida,
contra todo e qualquer tipo de violência,
discriminação e preconceito".

Para falar doCDH e das atividades desenvolvidas,
Homrich concedeu a seguinte entrevista:

Correio do Povo ' O

que é o Centro de Direitos
Humanos?

SérgioHomrich - É uma

ONG fundada. em Jaraguá
do Sul em 1997, que tem

uma diretoria colegiada
formada por profissionais
das mais diferentes áreas,
como médicos, advogados,
assistentes sociais, conta
dores, entre outros. É filiado
ao Movimento Nacional de
Direitos Humanos, que

sugere e participa das polí
ticas públicas em âmbito
nacional.

Os diretores são voluntá
rios' e· impedidos pelo
estatuto de receber remune

ração.
É reconhecido como

entidade de utilidade públi
ca municipal e estadual.

CP - Quais as ações
desenvolvidas?
Homrich - O CDH par

ticipa de vários conselhos

municipais, com objetivo é

interferir nas políticas pú
blicas locais e assegurar que
os recursos públicos sejam
destinados a programas
sociais e àqueles que real
mente precisam da assis

tência do governo. A inten-

PIERO RAGAZZI/OCP

estranhos, até o abandono
de idosos e crianças, pas
sando pela falta de respeito
dos órgãos públicos ao cida

dão, descaso dos governos,
falta de acesso aos serviços
públicos, de medicamentos
e comida, questões am-

. bientais, entre outras.

Também atua na defesa
da saúde e segurança dos

trabalhadores, .como nos

casos de Ler e Dart, assédio
moral, precariedade nos

alojamentos, ritmo intenso

de trabalho e falta de segu

rança.
Todas essas denúncias

são registradas e se busca
intervir.

o Centro de Dlreitos
�

Humanos de

Jaraquâ do Sul é
reconhecido como

entidade de
utilidade pÚblica
municipal e
estadual"

ção é garantir que a popu

lação tenha acesso aos bens

produzidos.
O CDH atende das 9 às

llh30, na Reinaldo Rau,
500, sala 8. A partir da

denúncia, busca intervir e

encaminha, quando é o

caso, às autoridades compe
tentes e acompanha até a

solução. É preciso destacar

que o CDH não tem ne

nhum poder além da de
núncia de violação aos

direitos humanos.

CP - Quais são princi
pais denúncias feitas?

Homrich - O CDH re

cebe denúncias de todo
natureza, desde agressões
físicas, cometidas por agen
tes do Estado, familiares ou

r'

CP - De onde vem os

recursos para a manu

tenção?
Homrich - Basicamente

dos sindicatos de traba

lhadores, nossos parceiros
desde a fundação. Mas, às

vezes, somos obrigados a

passar o chapéu entre. os

diretores e associados para
cobrir as despesas.

CP - Como o trabalho
do CDH é visto pela
população?
Homrich - Infelizmente,

As pessoas não
entendem que o

objetivo do CDH é

garantir o
cumprimento da lei
e os direitos
individuais e

coletivos"

parcela da população ainda
tem preconceito sobre os

centro desenvolvidos, fruto
da criminalização dos movi
mentos sociais feita pela
grande mídia e setores da
sociedade. De um modo

geral, essas pessoas não

entendem que o objetivo do
CDH é garantir o cum

primento da lei e os direitos
individuais e coletivos.

CP - Quais são os

eventos programados para
comemorar os dez anos de

fundação?
Homrich - No dia 18,

aniversário da entidade,
haverá um almoço de con

fraternização, aberto ao

público, para arrecadar
recursos. O CDH vai reali-

zar um seminário sobre
direitos humanos, com a

participação de dirigentes
nacionais e estaduais, além
de palestras sobre o tema.

Nossa intenção é trazer o

senador Eduardo Suplicy e/
ou o padre Waldir Silveira,
coordenador da Pastoral

. Carcerária de São Paulo.

CP - O CDH vai indicar
a entidade para o Prêmio
Estadual...

Homrich - Pois é! Pela

primeira vez o Centro de
Direitos Humanos de [ara
guá do Sul vai indicar uma
entidade do município para
o prêmio, que será entregue
em 10 de dezembro, dia que
se comemora a promulgação
da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.

'

Estamos analisando o

trabalho de algumas entida
des para receber o prêmio.

Aliás, é importante res
saltar que a luta a favór dos
direitos humanos surgiu logo
após a- segunda guerra, em

função das atrocidades co

metidas, tendo como obje
tivo evitar a repetição deles.

CP - Como o CDH vê

as questões políticas?

Embora seja
apartidário, o CDH é
político e tem claro
seu papel na
construção de uma

sociedade mais justa
e fraterna"
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• QUEM É:
,

.'<.�,-,.-:��:::�: ··.·_:.'·,,_��·,;,�,'l··: :',:,i".

,�érgio,Horirnçh,<47.:anos; é

.:.naturàl·dê)Natal,: �id Grande do

:,Noh�,�;�;·��i�i�Jn��g!e9HádO Sul
<desd�"1,989�)qya,oº,º chegou
Hpara;trabàlhâ}:nO�cõrreiodo
;:Po.vo.::i�,j !2;���ª:�£��:tg:iJ2rnalismo
.,pela·Unissiriós:�RiotGrande do

,-:,
," r.Ó; :.·-:i·:r�1!;:"��1-·::'��"··::·.*fl;;>�l::-;�:;"'2i'.7:��:-. ,.,\.�,

;;Sul, e posigraduadoern.
.: .' ."',"'�. ")l',/ ".,..•. \:.<; ., -,'. /,,(I!'.,'.: .

: G0rTJuQiçªç@� $ocigl} R�laFurb.
',�T{�:��'hQ:�:"�������ig�,;·.jBrn�iS 'de

'" Santa.Catanna\e;maHnbuna do

(:·Nô'rte�··tFWJ)��rémtdi�:t�G;�·id.o
:.;' . ,-,,:�'-':'-" ,:�-:r:!, '·'��'?'";;i'��J1,m.'C:.l':'jA�!'!,"(:',f'::.r}(:'.:..
\cºrresPQn9�nté),dàfFolliâli"de São
;;'Paú:lo�ê�\Y}:%:� \ .. ,

',..�tY'ªrili,�ºJ.���!���������"�::·:·..··.
�1�i�=��1,.
·\�,Fénaj!(f�,ºe[à.çª.o]NMi@ª.I:dos·:'"
.... JÔrnalistãsf\):i'��Js<r(,;�r��r-? I

É· ca��d� é ,p�{dé:. �Ió'i:�·�fi·lhOs.
_';..

..

-

........
':. ':'" ,�", ..... ,', �"'.:...
',OJ;'', .: .','

Homrich - Embora seja
apartidário, o CDH tem ds

ro seu papel na construção
de uma sociedade mais justa
e fraterna. O movimento

nacional defende uma refelf'
ma políticamais abrangente,
além das questões partidária�
e eleitorais. Quer o controle
social nas mãos da popu)a.
ção. Quer uma política de

governo preocupada em

reduzir as desigualdades e

democratizar os meios de

comunicação sócia, o fim d

oligarquias e do nepotismo
nos órgãos públicos. Isso sim

é reforma política. També!ll
é contra a redução da

maioridade penal, porque o�

jovens e adolescentes são as

principais vítimas da

violência. Apenas 4% do!

crimes são cometidos por
eles.

krill !!.J�

BREITHAUPT
LOJAS
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Descarrilamento não calculados pela empresa. dos trilhos devem ser divul-

aconteceu durante a
As primeiras análises indica- gados em, nomáximo, 30 dias.
ram também a não existência Segundo Reichmann, a ALL

madrugada de ontem de danos ambientais, além de abriu sindicân�ia para averi-
!

e parou a linha férrea nenhuma vítima. guar as possíveis causas. Por
Conforme o gerente de enquanto, nenhuma suposi-

.' ELLY ERDMANN operações da ALL, Gustavo ção foi anunciada, podendo
UARAMIRIM Reichmann, cerca de cem ter ocorrido problemas tanto

operários trabalharam na �a linha, quanto no anda-

Um grande susto. É' dessa região do quilômetro 87,7 da mento dos vagões.
ana que amaioria dos mora- ferrovia para poder liberar o INSEGURANÇA - Morado-

dores do Bairro Nereu Ramos local o mais rápido possível. .

res como Elídio Krause se

indtulou o incidente envolveu- Logo no início damanhã, dois dizem amedrontados .com o

o um trem da ALL (América outros trens já esperavam a fato. Mas, de acordo com a

latina Logística), ontem. O abertura, que aconteceu no empresa, o número de inci-

escarrilamento ocorreu por final da tarde de ontem. dentes deste tipo diminuiu de

'volta .das 3h da madrugada e Toda a ação da empresa foi significativamente nos últi-

deixou um estrago nunca visto acompanhada de perto pelos mos anos. "Quando assumi-

antes naquela região. vizinhos da linha férrea. mos a concessão, em 1997,
, Dos 84 vagões da loco- Curiosos e surpresos, eles dis- eles aconteciam ern proporção
motiva, 15 saíram dos trilhos seram ter ouvido um barulho maior de 100 a l �d milhão

ficaram caídos contra o bastante forte na hora do des- de quilômetros percorridos.
barranco próximo às casas da carrilamento. ''Achei que o Hoje, não chegam a dez",
iRua Edmundo Koch. Eles trem tinha tombado ou batido. explicou o gerente de opera-

tvínham de São Francisco do Nunca vi um acidente dessa ções. Uma dasmaneiras utili-

Sul e seguiam com destino a proporção. É assustador pelo zadas para alcançar esta

,Corupá. Uma das partes não tamanho", comentou Sivonei mudança foi a instalação de

atingidas carregava soja. Já o Grette. detectores de descarri-

restante estava vazio, o que Os motivos que levaram lamento e ultrasom sobre os

diminuiu os prejuízos, ainda parte da locomotiva para fora trilhos.

DÚVIDAS: EMPRESA ABRE SINDICÂNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR OS MOTIVOS.

LOcomotiva daALL sai dos trilhos em Nereu Ramos
PIERO RAGAZZl/OCP

GUARAMIRIM

Local foi interditado para o conserto da linha. Vagões devem ser retirados com um tipo de guincho nos próximos dias

Pais denunciam agressões sofridas por alunos
.

Duas pessoas merrem 'na·Rod,ovia ·d,D Arroz
JARAGUÁ DO SUL

Pais de alunos de uma

escola da Vila Lenzi estão

preocupados com as ameaças
e agressões de um grupo,
liderado por um adolescente

B[de 15 anos. Segundo as

'Bdenúneias, eles j á teriam

o'batido em alguns estudantes
sna saída das aulas;
'11 A mãe de um aluno, que
·wreferiu não se identificar
,,,temendo represálias, disse
·,que o possível líder estaria
:i ameaçando o filho há alguns
-smeses. Na semana passada, a
5ifamília do estudante registrou
r' umboletim de ocorrência, por
,segurança. "Não consigo
J SOssegar enquanto ele não

: £

chega em casa, tenho medo
do que possa acontecer",
lamentou, afirmando que o

filho nunca teve contato com
o possível adolescente que
lidera o grupo.
A direção da escola - que

pediu para o nome da

instituição não fosse revelado,
temendo dar mais visibilidade
ao problema � disse ter

solicitado maior proteção
policial na saída das aulas. A
Polícia Militar orientou que
os pais dos estudantes
ameaçados registrem boletins
de ocorrência e que um deles

apresente cópias dos registros
no Batalhão, que providen
ciará as medidas de segu

rança.

O Conselho Tutelar
informou que atua em casos

de maus-tratos contra meno
res de idade e de atos infra
cionários cometidos por

crianças de até 11 anos.

Esclareceu também que cabe
aoMinistério Público estabe
lecer medidas sócio-educati
vas para menores infratores a

partir dos 12 anos de idade. A .

reportagem entrou em contato

com a Promotoria de Infância
e Juventude do município,
mas foi informada pela
assessoria que "a lei federal

proíbe o Fórum" de informar
se os adolescentes em questão
estão cumprindo ou se já
cumpriram medida sócio

educativa. (DZ)

G/)
ATENDIMENTO BÁSICO

Ifli

� O Posto de Saúde da
Vila Lenzi tem agora

"

uma unidade básica de

odontologia. Conforme
o Coordenador de

!( Saúde Bucal de Jaraguá
do Sul, Péricles Furnali,
a abertura do espaço é
o resultado da

otimização do sistema.
A partir de agora, um
dentista atende a

PO�ulação daquela
r região por oito horas

_ diárias.

PIERO RAGAZZI/OCP

O segundo acidente fatal
no trecho da SC-4U
(Rodovia do Arroz)
inaugurado neste ano

aconteceu na tarde de ontem,
em Guaramirim. A colisão
entre o caminhão placas
MGG-1030, de [araguá do

Sul, e o Fiar/Prêmio placas .

ABG-9555, de Guaramirim,
aconteceu perto do Centro de

Eqüoterapia e resultou na

morte de suas pessoas.
O condutor do automóvel,

Bento Domingos Medeiros,
54 anos, ficou preso nas Carro ficou totalmente destruído

ferragens e morreu no local.
O carona IvanWinter, 22, foi
levado de helicóptero para o

hospital São José, de Joinville.
Mas, segundo informações da
Polícia Rodoviária Federal,
ele teria falecido no hospital.
Segundo os bombeiros, os

dois sofreram poli
traumatismo.

O caminhoneiro Rubens
Weller, 46 anos, não se feriu.

Segundo testemunhas, o

carro teria saído da Rua

Expedicionário Olímpio José
Borges, no Avai, e cortou a

frente do caminhão ao entrar

na rodovia. (DZ)

Festa de São João Batista encerra amanhã
NacionaI do Pirão que
acontece de 6 a 9 de setembro
no município. Até o dia 30 de

junho as vendas estarão

abertas apenas para mora

dores domunicípio. Após esta
data, moradores de outras

cidades também poderão
adquirir espaços. Os interes
sados devem procurar a

secretaria de Turismo, que
fica em anexo à Praça Lauro
Loyola, ou pelo fone (47)
3446-1231. A Festa do Pirão
é o principal evento do

município que além desta,
tem o boi-de-mamão e a

cantoria do divino. (OA)

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

A tradicional festa do
Padroeiro de São João do

Itaperiú iniciou no dia 15 de

junho e encerra amanhã às 14
horas na Igreja de São João
com tarde dançante. Na parte
da manhã haverá missa com

padre Miro no horário das 10

horas e ao meio-dia, almoço
festivo para toda a cornu

nidade.
Neste sábado, por volta das

.
22 horas, os organizadores
farão sorteios de rifa e terá

queima da fogueira com show

pirotécnico e muita comida e

Igreja fica no centro da cidade

bebida, pois a festa conta com
completo serviço de bar e

cozinha .

FESTA - A cidade de Barra
Velha iniciou as vendas dos

espaços para a IIº Festa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Contos Jaraguaenses

A exposição Contos Jaraguaenses segue até o dia 26 de
julho. Além das fotos de Lucia Sasse e Chan, a mostra
traz um lounge (espaço especial para leitura da obra). Na
entrada, das mãos de uma manequim dourada, apelidada
de Molly Bloom (famosa personagem do escritor James
Joyce), brota o livro de 27 metros. A exposição fica no

Museu Histórico Emílio da Silva, com acesso livre de terça
a sexta-feira das 8h30 às llh30 e das Ih30 às I6h30.No
sábado das 9 às 12h e no domingo das 15 às I8h.

-,- FUNDO MUNICIPAL
• • DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRDBIUM.

WlAslIA 10 SUl

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 19!2007- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR íTEM/LOTE. OBJETO: Constitui objeto da presente licttação, a seleção de
propostas, visando AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS NÃO PERECíVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA, CAMNMESNBANHO, MATERIAIS PIORCINAS DE ARTESANATO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
destinados àAMA - Associação de Amigos do Autista do Municipio de Jaraguá do Sul- SC, de acordo com
TERMO DE CONVÊNIO N° 521/MDS, conforme especificações,quantidades e data de entrega no ANEXO I,
locais para entrega-Anexo VI deste edttal. REGIMENTO: lei Federal8.666 de 21/06/93, lei Federal1 0.5201
2002, de 17 de julho de 2002 e lEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO
VII E VIILDATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 05 de julho
de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter
Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos
envelopes serão as 9:30hs do dia 05 de julho de 2007, na Secretaria de Desenvolvimento Social e
Familia.VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$30.000,00 (trinta mil reais).INFORMAÇÕES: A integrado
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no endereçowww.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá
do Sul (SC), 22 de junho de2007.

Nilda Neves Sanches Bertoldi
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social.

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 I 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

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 TRANSPORTEI 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.

RETRATAÇÃO

Retratamos a empresa LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACES. MUSICAIS LTDA
CNPJ:04.587.609/0001-60 pelo envio indevidamente ao Cartório de Protestos,
sendo que esta empresa
nada deve a nossa empresa, o que ocorreu foi um erro.

Declara,

AFIACAO DE FERRAMENTAS GG LTDA EPP
POLISTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

'i
,...

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Baile
A Sociedade Botafogo

Futebol Clube, de Jaraguá do
Sul, promove hoje o

tradicional Baile de Rei e

Rainha. As festividades
iniciam às 14 horas com a

concentração na sociedade.
O baile será animado pela
Banda Montreal, com início
às 22h30. Informações pelos
telefones 3376-1775 e3376-
0006.

Baile 2
O Baile de Aniversário do

Musical Tchê Barril acontece
hoje na Associação Recreativa
Cultural Rio da Luz (Salão
Barg), em Jaraguá do Sul. O
evento tem início às 22 horas.
Ingressos antecipados custam
R$ 8 e na hora R$ 10. Mais

informações pelo telefone
3376-2184 e 9117-1583.

Show'
AAsmuvi (Associação dos

Músicos do Vale do Itapocu)
e a Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul promovem no

dia 24mais duas apres�nt�ções
na Praça Ângelo Piazera, a

partir das 17h30. Desta vez o

show é com as bandas Os
Velhos, de Jaraguá do Sul, e

Kravan, de Corupá, que é
formada por ex-integrantesda

<' banda Kanaã. O evento vai

contar com a presença de
Clube de Motos da região.

Show confirmado
O show do César Menotti

& Fabiano já tem data.
marcada. A dupla estará em

Jaraguá do Sul no dia 28 de
julho. O evento, anunciado
no mês de maio, foi suspenso
devido a problemas de saúde
de um dos cantores. A

expectativa é levar 15 mil

pessoas para a recém

inaugurada Arena Jaraguá.
Os ingressos adquiridos no

mês de maio continuam

válidos e não precisam ser
.

trocados. As pessoas que já
compraram o ingresso e não

podem estar presentes no

show terão o valor
reembolsado. Para isso,
devem se dirigir amanhã,
entre as 10 e 17 horas, na
bilheteria da ComBat. Os

ingressos custam R$ 25 nos

postosMime damicrorregião.

Concerto em Blumenau
DIVULGAÇÃO

Os amantes da música erudita poderão apreciar na terça
feira,· 26, às 20h30, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau,
algumas das mais significativas obras do repertório da música
clássica. Obras de Vivaldi, Mozart, B. Britten estão no

repertório da Orquestra de Câmara de Blumenau. O evento

tem a participação especial do solistaÁlvaro Siviero, no piano.
Siviero se apresentou recentemente no recital do Papa Bento
16. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado de Santa
Catarina. Outras informações no endereço da orquestra na

internet (www.orquestradeblumenau.com.br).

;'
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Concurso
Público

As inscrições para concurso
público na Secretaria Muni

cipal da Saúde de Florianó
polis iniciaramna quinta-feira.
São oferecidas 30 vagas para·
candidatos com formação
superior em engenharias,
enfermagem, nutrição, odon
tologia, biologia, fisioterapia,
farmácia, medicina emedicina
veterinária. Também estão

disponíveis 20 vagas para
candidatos com diploma de
técnico em enfermagem,
saneamento, sanitário, ali

mentos, laboratório ou na área
de saúde. As inscrições podem
ser feitas no site: wwyv.

fepese.ufsc.br, até as 18 horas
do dia 24 de julho.

O CORREIO DO POVO,

Assalto
Na quinta-feira, 21,
aconteceu um assalto em
um apartamento da Rua
Ângelo Torineli, Bairro Vila
Nova, em Jaraguá do Sul.
A PM arrombou a porta e
entrou no local, onde
encontrou amarrada a

empregada domestica
M.A. S., 38. Cerca de 40
minutos antes da chegada
dos policiais, bateram a
sua porta e quando foi
atender foi rendidá por dois
homens com gorro e

vestes na cor preta
armados de revólver que
anunciaram o assalto, Foi
roubado um OVO, um

telefone sem fio e um

aparelho celular. Os
assaltantes não foram
localizados.

Acidente
Também na quinta-feir.a
aconteceu um acidente na
Rua Jose Narloch, Bairro
Chico de Paulo, em

'

Jaraguá do Sul. Um
caminhão, conduzido por
O.B., 40, estava saindo do
estacionamento em frente
a Farmácia do Aposentado.
quando uma moto,

.

conduzida por EV da S.,
25, que vinha sentido 'J
posto Mime, estava em

alta velocidade e chocou
com a traseira do
caminhão. No momento
em que o condutor caiu na

via e foi atropelado por
outra motocicleta,
conduzida por EJ.K., 19,
ocasionando o óbito do

primeiro motociclista que
não resistiu aos

ferimentos.

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,915 1,917 It

PARALELO 1,99 2,08 11
[....--

TURISMO 1,773 2,000 It

EURO

• BOLSAS DE VALORES
, PONTOS

" BOVESPA 54.267
" DOW JONES (N. York) 13.360

" MERVAL (s. Aires) 2.229
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oE FUNOO por Julimar PivattoADIADOS: CLÁSSICOS ENTRE FLAMENGO X VASCO E BOTAFOGO X CORINTHIANS FORAM TRANSFERIDOS • LINHA
JEFFERSON BERNAROESNIPCOMM

nlernacional e Grêmio promoveram a paz durante a semana, para evitar possíveis conflitos entre as torcidas no clássico de amanhã

ITrês clássicos .regíonaís na
I

rodada do fim-de-semana
I

Partidas acontecem
I

�m Porto Alegre,

iBelO Horizonte e

fm Santos . .

I �

IDAREDAÇAO

I A?ª rodada do Campe-

,Ionato Brasileiro, que acon

tece neste fim-de-semana,
tem três clássicos regionais.
Em Santos, o Peixe recebe o

São Paulo. No Mineiro,
Cruzeiro e Atlético-MG
revivem a final do mineiro,
�vencida pelo Galo, e, em

Porto Alegre, o Inter, cam
peão do mundo, enfrenta o

;Grêmio, vice-campeão da
1libertadores. O quarto clás
,

sico desta rodada, entre
Flamengo e Vasco e Botafogo
e Corinthians, foram trans

feridos por causa do ensaio

da cerimônia 'de abertura dos

Jogos Pari-Americanos, no
Maracanã.

A rodada começa hoje em
Curitiba (PR) e em Caxias do
Sul (RS). Na capital para
naense, o Paraná recebe o

Sport com os desfalques do

zagueiro DanielMarques e do
volante Adriano, ambos
contundidos. Já o rubro

negro pernambucano tem

Geninho estreando como

técnico. Na serra gaúcha, o
Juventude enfrenta o Figuei
rense, mas ainda não poderá
contar com os novos reforços

- os meias Fábio Baiano e

Renato. J á o time catari

nense teve mais um caso de

"gato", desta vez com o

zagueiro Michel Schmoller,
que foi afastado da Seleção
Sub-I?

No domingo, o Palmeiras
terá a estréia do atacante

Max contra o Atlético-PR,
que acertou nessa semana

com o atacante Marcelo, do
Madureira. Em Natal, o

América-RN escalou o

atacante Frontini contra o

Fluminense, que confirmou a

permanência de Carlos Al
berto até o fim do ano. No
clássico paulista, o Santos
tem como maior novidade a

contratação do atacante

Kleber, que estava noMéxico.
Já o São Paulo deve escalar
Aloísio e Dagoberto no

ataque. No Mineirão, o

técnicó 'é!6'er'úzêítb, Dbriv\:J.I
Júnior, não sabe quem vai

começar jogando contra o

Atlético-MG.
Em Recife, o Náutico tem

dois jogadores suspensos

(Marcel e Cris) e Daniel
Paulista ainda é dúvida para
o jogo contra o Goiás, que já
questionou a qualidade do

gramado da Ilha dos Aflitos.
Por fim, no Estádio Beira-Rio,
Internacional e Grêmio

tiveram, respectivamente,
Iarley e Sandro Goiano como
embaixadores da paz no

clássico.

Confirmado
o diretor de tutsal da Malwee e presidente da Fesporte, Cacá
Pavanelio, ainda comemora a contratação do pivô Lenísio. Mas
disse que o objetivo da contratação não era apenas visando o

Mundial de Clubes. "Se nós não contratássemos, outras equipes
do Brasil trariam ele". Lenísio deve se apresentar em Jaraguá do Sul
em julho. Pavanello disse ainda que a Malwee nunca jogou com um

pivô e que o novo reforço também taz as vezes de ala. "Acredito que
estamos com uma grande equipe", afirmou.

JEC
O Joinville não ficou atrás.
Também foi até a Espanha
para trazer um pivô como

reforço. Trata-se de Simi,
que estava na mesma

equipe de Lenísio, o Polaris

Cartagena. Para o jogador
esta é uma grande chance

para que ele tenha
novamente o prazer de

jogar em terras brasileiras.
"Fico feliz que tenha
acertado minha", afirmou.

Tae kwon do
Na matéria publicada
ontem, sobre as conquistas
da HT Academia no

Brasileiro de tae kwon do,
faltou citar a medalha de

prata da atleta Kateryne
Klug de Souza, na categoria
poom se. Como várias
pessoas ligaram
interessadas em praticar a

modalidade, o contato com

o professor Helton Berti é
no 3370-7830.

Pan
o técnico PC de Oliveira
convocou ontem quatro
atletas para compor o

elenco da Seleção'
Brasileira de Futsal - o

goleiro Guiga, e os alas
Diece, Betinho e Mithyuê,
de apenas 17 anos e que
defende o Joinville. Todos
vão ajudar a equipe nos

treinos e o objetivo é
também dar mais

experiência aos atletas.

Dois alunos
procuram professor

de BOXE com

'[ia dtsponf�el
porn Sábado a "'arde
contato: 9605-&B 3

:J; . � ,U II I ,'o ,�

Dungã·'rrülrifê'm segreao
'na escalação do time
PUERTO LA CRUZ para o jogo de estréia do Brasil,

contra o México, no dia 27.
"Não é em dois dias que vamos
colocar a equipe para jogar.
Acredito que já conseguimos
trabalhar muitas coisas com os

jogadores". Dunga ainda fez

questão de salientar que a

numeração fixa adotada na

Copa América não garante à
titularidade.

O técnico Dunga disse,
ontem, que já tem na cabeça a

equipe titular, mas preferiu.
ainda manter o sigilo. "Todo
jogador tem que estar pronto

para jogar, mas é claro que
temos uma idéia do que

queremos", disse Dunga sobre
a escalação do time principal

I BRASILEIRAO SERlE A- 7a RODADA

Hoje -18h10

IParaná x Sport
.
Juventude x Figueirense
,

!

Amanhã -16h
Palmeiras xAtlético-PR

América-RN x Fluminense
Santos x São Paulo

Cruzeiro x Atlético-MG

Amanhã - 18h1 O
Náutico x Goiás
Intemacional x Grêmio

CLASSIFICAÇÃO
Col. Time PG J \l E O GP GC SG

I
10 Borafogo 17 7 5 2 O 18 7 11
29 Corinthians 12 6 3 3 O 7 2 5
30 Paraná 11 6 3 2 1 13 9 4
4° Atlético·M G 11 6 3 2 9 5 4
5° Vasco 11 7 3 2 2 11 10 1
6° São Paulo . 10 6 3 1 2 5 2 3
7° Goiás 9 6 3 O 3 11 9 2
8° Figueirense 9 6 3 O 3 12 13 -1
go Fluminense 9 6 2 3 1 10 6 4
10° Atlético-PR 8 6 2 2 2 10 10 O
11° Palmeiras 8 6 2 2 2 9 10 -1
12° Cruzeiro 7 6 2 1 3 12 13 -1
13° Internacional 7 6 2 1 3 8 10 -2
14° Santos 7 6 2 1 3 7 9 -2
15° Juventude 6 6 2 O 4 8 10 -2
16° Grêmio 6 6 2 O 4 3 12 -9
f10 Flamengo 6 6 3 2 11 15 -4

• 180 Sport 5 6 2 3 9 12 -3
19° Náutico 5 6 2 3 9 13 -4
200 América-RN 4 6 4 6 11 -5

1\

TRANSFERÊNCIA

Barcelona fecha
com Thierry Henry
O Barcelona fechou ontem

a contratação do atacante

Thierry Henry, do Arsenal.
Pela aquisição do francês, o
clube catalão pagará 24
milhões de euros (cerca de

R$ 62 milhões) à equipe
inglesa. O jogador vai para o
futebol espanhol ap�s oito

anos consecutivas no time de
Londres. No fim da

temporada passada, Henry já
havia sido sondado pelo
Barcelona, mas recusou a

possibilidade de se transferir

por querer conquistar o título
da Liga dos Campeões pela
equipe inglesa ao lado de seu

treinador e compatriota
ArseneWenger.

ções Ambientais

____________________� L _d t __

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



81 FIM-DE-SEMANA, 23/24 de junho de 2007 O CORREIOESPORTIVO O CORREIO DO POVOesporte@ocorreiodopovo.com.br

BOA FASE: CAMISA 14 DA MAlWEE QUER MANTER A BOA FASE E BUSCAR O TíTULO DA LIGA

WIlliam comemora artilharia da Liga Futsal
I'

Jovem jogador da
Malwee tem 17

gols marcados
na competição

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

William é uma das "pratas
da casa" da Malwee. Junto
comDudu eAugusto, ele é po
deria ser apenas mais uma das
várias revelações que a base
do time jaraguaense vem

formando. Hoje, depois de
várias convocações para a

Seleção Sub-20 e também para
o time principal, ele já é uma
realidade no futsal. E atual
mente é o artilheiro da Liga
Futsal, com 17 gols, um amais

que Deives da Ulbra. E
também está confirmado para
os dois próximos compromissos
daMalwee - hoje à noite con
tra o Inter de Lages, em Pome
rode, pelo Estadual, e segun
da-feira, às 20h15, na Arena

Jaraguá, contra Florianópolis
pela Liga.
• ,.1 ":Não esperava assumir a

artilharia de uma competição
como a Liga. Agora quero
manter a boa fase e aproveitar

que os gols estão saindo. Meu
objetivo é brigar pelo título e

também pela artilharia", disse
o jogador, natural de Floria

nópolis. Ele também come

mora a boa fase da equipe
nesta primeira fase. "Sabemos
da importância de fazer uma
boa campanha e trazer os jogos
da segunda fase para casa.

Serão partidas mais difíceis e,

com o apoio da torcida, que
vem lotando o ginásio, temos
um motivo a mais para fazer

isso", comentou.
O auxiliar técnico Marcos

Moraes, oMarcão, vai assumir
a equipe nestas duas partidas,
já que Fernando Ferretti está
no Paraguai. Ele endossou o

discurso do jovem William.
"Estamos dentro dos nossos

objetivos. Mas na segunda
fase, precisaremos de mais

concentração. Também tere

mos a vantagem de chegar e
enfrentar adversários já
conhecidos, ao contrário do

que aconteceu até agora", dis
se Marcão.

PARTIDAS -; Hoje, às

20h30, o time titular da Mal
wee fará a primeira partida
pela Divisão Especial do
Estadual. Em Pomerode, onde

a equipe vem mandando os

jogos nesta competição, eles
enfrentam o Inter de Lages.
Na segunda-feira, às 20h, será
a vez do jogo contra Floria
nópolis, pela Liga. Para este

jogo, mulheres não pagam, mas
precisam retirar o ingresso na
loja Falcão Sports. Já os

homens pagam R$ 5 e podem
comprar antecipado nos Postos
Mime, na Falcão Sports, na
Casa da Piscina e na Fatej.

Pelo Estadual, a Malwee

jogou na quinta-feira à noite,
em Concórdia, com o time

sub-20, e empatou em 3x3
com o time da casa. Com o re

sultado, os jaraguaenses che

garam aos 13 pontos em seis

jogos, mantendo a terceira

colocação. A liderança é de
SãoMiguel do Oeste, que tem
21 pontos e 100% de aprovei
tamento. O Joinville é' o se

gundo, com 15 pontos em oito

partidas.
Já pela Liga, a Malwee

continua na liderança com 36

pontos, com um ponto e uma

partida a mais que a Ulbra. O
time jaraguaense tem o

melhor ataque da competição,
com 76 gols marcados, cinco
a mais que a Ulbra. William (E) é um dos destaques da equipe jaraguaense na competição, disputando a artilharia da Liga Futsal

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

I O'Boticário'
I você pode ser o que quiser

Trioball reúne mais. de 500 crianças
JARAGUÁ DO SUL

Hoje e amanhã, o Colégio
Marista São Luís vai receber
513 crianças até 14 anos que

participam do 6º Unimed
Trioball. A competição é feita
em trios, que disputam par
tidas de basquete com regu
lamento específico e que no

total terão 278 jogos. Além do
objetivo de reunir as crianças
através do esporte, o evento

tem caráter social e vai

arrecadar livros para a bibli
oteca comunitária que fica na
EMEF Luiz Gonzaga Ayroso,

. no Bairro Jaraguá 84.

"Sempre fizemos com

agasalhos, mas a escola tinha
, a necessidade de doação de
livros. E nas próximas edições,
queremos atingir outras

entidades que precisarem de

donativo", disse o coordenador
do basquete. jaraguaense,
Airton Schiochet, o Ito, infor
mando que mais de 450 livros
já foram arrecadados. "Muitos

Edição do ano passado reuniu 153 trios, totalizando 459 competidores

vão trazerno dia do evento",
completou.

As crianças serão divididas
em cinco categorias - pré-mini
(dez anos), mini (11), mirim
(12), infantil (13) e juvenil
(14). Destaque para ajuvenil
masculina, que tem a partici
pação de 99 trios. Os atletas
vêm todos dos pólos de bas- .

quete na cidade, que hoje
atendem mais de mil crianças
em 20 locais diferentes, em

parceria com oPEC/Segundo
Tempo. Os jogos começam
hoje de manhã e, até o fim da
tarde, acontece a fase classifi
catória. As finais. serão reali-.

.
zadas amanhã de manhã, com
encerramentos previsto para o
meio-dia. O evento é promovi
do pela Ajab (Associação [a
raguaense de Basquete), com
patrocínio da Unimed e apoio
da Fundação Municipal de

.

Esportes e do Colégio São Luís.

Intercambistas treinam na Malwee
JARAGUÁ DO SUL Califórnia.

Vavá treina mais com

jogadores de campo, mas

utiliza muito o futsal como
fundamento. "Muita gente já
se deu conta da importância
do futsaL na formação do

jogador de campo. Por isso a

procura cresceu muito nos

Estados Unidos", disse o

técnico, que fica até o dia 29
de junho em Jaraguá do Sul,
depois vai treinar três dias no

Flamengo, no Rio de Janeiro
e volta dia 1 º de julho.

Um grupo de 2-3
. intercambistas da Califórnia
(EUA) está em Jaraguá do Sul,
fazendo intercâmbio na

Malwee Futsal. Eles fazem

parte de um projeto do
brasileiro Vavá Marques, que
está há 22 anos nos Estados
Unidos e, atualmente, é o

técnico da Seleção de futsal
do país, além de trabalhar com

.

o futebol de campo em

universidades � escolas da
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CAMPANHA DE�c .'

COMBATE AÔ,t ERIO">,
, ,

VAI DISTRI'BUIR 300
TONELADAS DE FEIJÃO'

infra-estrutura (nos setores

de energia, rodovia, ferrovia,
hidrovia, porto e sanea

mento), que deverão render
mais que o saldo do FGTS

(hoje, esse ganho é de 5,5%
ao ano) . Será possível aplicar
a quantia em cotas de obras
de empresas.

O fundo é' parte das
medidas do PAC (Programa'
de Aceleração do Cresci

mento), anunciado pelo
governo em janeiro. A idéia
do governo é que o dinheiro
liberado (R$ 5 bilhões 'do

patrimônio. líquido do

'FGTS) ajude na ímplemen
tação das obras. Em contra

partida, o trabalhador pode-

O valor total do crédito

para os aposentados no país é

de R$ 403,1 milhões (o maior
valor já liberado pela Justiça
neste ano). Em média, cada
um vai receber R$ 5.800,81.

REVISÕES - As duas

prinéipais revisões de bene
fícios às quais os aposentados
têm direito na Justiça são a

de URV (Unidade .Real de
Valor), com reajuste de até

39,67%, e a de ORTN (Obri
gações Reajustáveis do
Tesouro Nacional), que pode
dar um aumento de até

62,55%, Os atrasados da
'revisão são pagos por meio de
RPV (Requisição de Pe-

Nataq60 e

hldroglnástlca
em Xtra· life.

Fltn." em Supplex e toda
Unha de artigo.
em fios e I{:II.

Yang fa.hlan,
qualidade que

valoriza o seu corpo.

f

rá ter um rendimento maior
do que se deixasse o dinheiro

parado na conta do FGTS.
Para aprovar a escolha de

onde será aplicado os

valores, o Conselho Curador
do FGTS terá vai avaliar o
risco do investimento para

que o trabalhador não perca
dinheiro. No entanto, o

risco não é descartado, já que
o investimento está sujeito
às oscilações do mercado. A
expectativa dos economistas
para o fundo é de baixo
risco. O trabalhador só

poderá retirar o dinheiro de
sua aplicação na data

estipulada pelo comitê
gestor do fundo.

queno Valor),
c

que são

solicitados ao CJF (Conselho
da Justiça Federal) pelos
tribunais regionais federais
do país.

SERViÇO
O que: pagamento da revisão
da aposentadoria

Quando: a partir de 10 de
julho

Onde: nas agências da Caixa
Econômica Federal

. Documentos: identidade e

comprovante do benefício da
Previdência

81

COMUNICAÇÃO'SOCIAL
DIZ QUE TV PÚBLICA VAI
OBRIGAR CANAIS 'A SE MEXER'

RISCO: OSCILAÇÕES DO MERCADO TAMBÉM SÃO AMEAÇAS PARA OS INVESTIDORES DO FUNDO

Governo lança tundopara investirFGTS
- .-:

PIERO RAGAZZI/OCP'

Os trabalhadores pode;ão investir em energia, rodovia, ferrovia, hidrovía, porto e saneamento

Justiça paga atrasados para 69 mil aposentados' Dilma nega informação sobre TV dig�tal
SÃO PAULO

A ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff, divulgou 'na
quinta-feira'uma nota para

, reafirmar que o governo é
.

contra a utilização de' blo

queadores
.

nos televisores

digitais, para impedir a grava
ção de programas de televis- ,

ão, como filmes, novelas e

jogos. A mahifestaçãó se deu
um dia após o ministro das

Comunicações, Hélio Costa,
dizer que Dilma e o ministro
de Ciência e Tecnologia,
Sérgio Rezende, a pedido das
emissoras de TV, estão favo
ráveis a reavaliar o assunto.

N a nota, Dilma confirma

que o Comitê de Desenvol
vimento da TV Digital, for
mado por dez ministros, irá
avaliar um recurso apresen
tado pelos radiodifusores em
sua próxima reunião, que
deverá ocorrer na semana

que vem. "Assim sendo, não
há, até a análise do recurso

por parte do Governo Federal,
nenhuma alteração da deci
são tomada", disse, Costa

anunciou na quarta-feira que
o assunto foi retomado no

início desta semana em

almoço dele e de Dilma com

Os investimentos são
de até 10% do Fundo em

obras de infra-estrutura
que deverão render mais

que o saldo do FGTS

BRASíLIA

o governo federal insti
tuiu oFundo de Investiinento
do FGTS (Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço),
também chamado de FI
FGTS. O anúncio foi feito na

quinta-feira, com a publi
cação da lei nº 11.491, no
"Diário Oficial da União".
Em dois anos, os traba

lhadores poderãoinvestir até
10% do FGTS em obras de

RASíLlA

Em julho,: serão pagos os

atrasados (revisões não pagas
a aposentados nos últimos
cinco anos) a 69.501 segura
dos do INSS. Eles já ganha
ram na Justiça a ação que
pedia o aumento a aposen
tadoria.
A liberação do dinheiro

começa no dia 10 de julho,
nas agências da Caixa Econô
mica FederaL Para sacar o

dinheiro, o aposentado preci
sará apresentar o documento
de identidade e um compro

""vante do benefício da Previ
dência.

t�,t;n(J db
"t 1.:u"U't�l

e(H1H�nto

Dilma afirmou que é contra a utilização de bloqueadores nas TVs Digitais

diretores das emissoras de Tv.
Emmaio, Costa tinha cri

ticado a possibilidade de a

TV digital vir com o blo
queador. Disse que nos EUA
o assunto tinha sido levado
à Justiça, que acabou proi
bindo a restrição. E que,
para coibir, a pirataria, o

Brasil dispunha de uma lei
de direitos autorais. "Quem
fizer pirataria tem de

responder perante a J us-

tiça", disse Costa no mês pas
sado, antes da reunião do
comitê em que foi vetado o

bloqueio. Na quarta-feira,
em entrevista coletiva, Costa
emitiu uma nova opinião.
Disse que o problema havia
sido contornado porque o

bloqueado! vai permitir que
alguns programas sejam
gravados apenas uma vez,

mas sem a possibilidade de

reprodução em série.
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TEMA: O FÓRUM VAI DEBATER QUESTÕES SOCIAIS DA JUVENTUDE

Fórum da Juventude do
Mercosul será em se

·

Delegações do Paraguaj,
Uruguai e Argentina
também confirmaram

presença no evento

ROBERTA KREMER
. FLORIANÓPOLIS

O FSJM (Fórum Social da

Juventude do Mercosul) foi
lançado nesta quinta-feira na
Assembléia Legíslativa. O
encontro será realizado de 1Q

a 4 de novembro, em Canas

vieiras, Florianópolis. Entre as

atividades que ainda preci
sam ser confirmadas estão

palestra do ex-ministro da

Educação, senadorCristovam
Buarque. Dezmil pessoas são
esperadas para o evento.

De acordo com o coor

denador do comitê de orga

nização do FSJM, Luciano
Dorneles, o projeto surgiu nos
Acampamentos da Juven
tude, quevocorrerarrr nas
ailtímas edições de' Eórum
Social Mundial. "A idéia foi

transportadá para ser

realizada em Florianópolis e,

em março deste ano, come

çou a ser colocada em prática
pelas entidades que coor

denam o evento"; conta

Dorneles. Promovem a ini-

DIVULGAÇÃO SESCON FPOLIS

Dorneles (30 a esq.), conta que a idéia surgiu em acampamentos

(geração de trabalho e renda

para juventude), meio

ambiente (mudanças globais
que o mundo sofre), movi
mentos contra o preconceito
e comunicação popular são os
eixos que o fórum vai abordar.

SERViÇO
O que: Fórum Social da
Juventude do Mercosul
Quando: 10 a 4 de novembro
Onde: Florianópolis
Inscrições: abrem dia 10 de

julho
Valor: R$ 20.

Informações:
www.forumsocialda

juventude.com.br

Campanha vai beneficiar

pessnas carentes em SC

FLORIANÓPOLIS

O Governo do Estado, em
parceria com a Conab (Com
panhia Nacional de Abaste

cimento) da Grande Floria

nópolis, lançou nesta quinta
feira; 21, a campanha "O uso

do Feijão no Combate ao

Frio", O projeto pretende
atender famílias carentes de

· Santa Catarina durante o

· inverno e, ao mesmo tempo,
fortalecer a agricultura fami
liar. A campanha, que é iné

dita. no Brasil, prevê a

distribuição de 300 toneladas
de feijão e 100 toneladas de
farinha.

Conforme o responsável
'pelo projeto que deu origem
à

. campanha, Justiniano
Pedroso, serão beneficiadas
cerca de ummilhão de pessoas

carentes, em todas as regiões
do Estado. A campanha

também contribui com o

fortalecimento da agricultura
familiar, beneficiando 5 mil

agricultores. O feijão é da
safrinha do ano passado e foi

comprado de agricultores
catarinenses. Para cada fardo
de 60 quilos foram pagos R$
60. A Cidasc (Companhia
Integrada de Desenvol
vime�to Agrícola de Santa

Catarina), classificou o

alimento como de primeira
qualidade.

Para fazer a divisão do

feij ão e da farinha serão

considerados os Indices de
Desenvolvimento Humano e

a população de cada região.
As SDRs vão atender, com
apoio d�s Prefeituras e

famílias carentes (até dois sa

lários mínimos). Cada pessoa
beneficiada vai receber, em
média, 40grs/dia de alimento,
para um período de dez dias.

\

TELECOMUNICAÇÕES

Unisul recorre
à Justiça
A Unisul (Universidade

do Sul de Santa Catarina)
divulgou nota informando que
vai recorrer da decisão que.

impede o funcionamento do
canal de TV A instituição
afirmou que espera que a

Anatel se manifeste e emita

uma portaria de autorização.
A Unisul teria obtido a

concessão em 2003, para uso

do Canal 4 por meio da

implantação de uma emissora
educativa de' televisão, com
o contrato publicado no

Diário Oficial. Depois dessa

publicação teria começado o

problema. A instituição
deveria entregar um projeto
ao Ministério das

Comunicações. Apartir dessa
portaria, a Anatel emite a

autorização de uso, que foi o
motivo apontado pelaJustiça
Federal para determinar o

fechamento da TV.

O CORREIO DO POV -
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Pelo Estado

Cidadão catarinense )H (
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O presidente da Tractebel Energia, Manoel Zaroni Torres,
recebe nesta sequnda-felra na Assembléia Legislativa o título
de Cidadão Honorário de Santa Catarina.Mineiro de Itajubá,
Zaroni preside desde 1999 a maior empresa privada de geração

'II' I

de energia do Brasil, que possui 13 usinas entre hidrelétricas e
.

61 11

termelétricas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Com sede em Florianópolis,
aTractebel tem em SC quatro grandes empreendimentos.

II ,

,l

Saúde
Secretário Dado Cherem garante que a de
missão de funcionários da Saúde não vai
prejudicar o atendimento nos hospitais pú
blicos catarinenses. "Também não haverá
fechamento de leitos em Santa Catarina':

.
, disse esta sexta-feira. Os 4S0 nomeados no

concurso público da secretaria tomarão pos
se até a próxima quinta-feira (28), em Flo
rianópolis, Ibirama, Lages, Joinville e Mafra,
segundo informou a pasta.

Interpraias
Na reunião do Orçamento Regionalizado em
Criciúma, deputado Manoel Mota defendeu
a construção da rodovia Interpralas como

prioridade para todas as regiões por onde
passa a via. A obra beneficiaria o desenvolvi
mento de cidades litorâneas, como Balneário
Arroio do Silva, Araranguá, Içara e Laguna.

Convênio
Vice-governador Leonel Pavan assinou con-

.

vênio com o Hospital São José, de Jaraguá
do Sul, no valor de RS 1,8 milhão. O ato acon
teceu durante reunião do Conselho de De

senvolvlmento Regional da SDR.

Encontro
A Fecomércio definiu que realizará nos dias
8 e 9 de agosto o Encontro Estadual de Em

presários do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo, que reunirá empresários de vários
segmentos em Lages para abordar temas
como responsabilidade social, associativis
mo, legislação, cenário político do País e sua

relação com o comércio em geral. Inscrições
já podem ser feitas pelo site wwwfecomer
cio.org.br/encontroestadual.

. Consolidação
Democratas realiza neste sábado encontro
da liderança partidária em Brusque. Trata do
processo de formação das comissões muni
cipais, consolidação da nova legenãa e de
preparativos para o ano eleitoral. Senador
Raimundo Colombo, que presideo DEM /SC,
anunciou para dia 29 reunião estadual em
Lages com os 1 S6 pretendentes a prefeito
em 2008. A reunião transforrnará postulan
tes em pré-candidatos, adiantou.

Deolho
Secretaria de Estado da Fazenda publicou E

nesta sexta-feira em seu portal na Internet o .

site da diretoria de auditoria geral, com infor- 's

mações sobre recursos públicos repassados,
pelo Estado aos municípios e às entidades

is

privadas, consulta e acesso sobre licitações, ·h
convênios e despesas públicas, entre outros
O conteúdo pode ser acessado no endereço Jb
eletrônko www.sef��c.go:v.br(link9.ia��: !, (; ;35

. Projeto io
Neste sábado o deputado federal Edinho £

Bez, junto com o prefeito de Laguna, Célio lfl

Antônio, apresenta projeto para revitalizar
o tradicional carnaval da cidade. Entre as di- x

versas sugestões para atrair turistas fora de !O

temporada está o lançamento de pacotes �i
turísticos para o ano inteiro. o

,

Apedido 5'

Atendendo proposta do deputado Celso)1
Maldaner, a Comissão de Agricultura da Câ· li

mara dos Deputados realiza nesta segunda li
feira em Canoinhas reunião para discutir,
projeto de lei que trata da participação dos
trabalhadoresna dasslficaçâo e r-ecebímento III

do fumo - que tramita na Casa desde 1997, o

Conselho
Primeiro catarinense a integrar Conselho Na- A

cional do Ministério Público, o promotor de a,

Justiça SandroJosé Neis assumiu nesta sex- Ú"
ta-feira em solenidade na Procuradoria-Ge-:l
ral da República. A indicação de Neis para o

biênio 2007/2009 foi aprovada pelo Plenário li

do Senado no dia 14. A votação aconteceu 15 I

um dia depois que os indicados foram saba
tinados e avalizados pela Comissão de Cons' Ir
tituição e Justiça (CO) da Casa. A Câmara �.
dos Deputados, que tem assento no CNMP,
ainda não promoveu sua indicação.

Inclusão
Fórum de Gestão de Pessoas com Deficiên
cia ocorreu em Florianópolis. Profissionais
de recursos humanos, representantes de

órgãos públicos e unlversitários debateram
sobre como praticar a inclusão no mercado 1

de trabalho. Foi o primeiro evento do gênerO
em Santa Catarina.

ciativa a LBV-SC (Legião da
Boa Vontade), Ufes (União
Florianópolitana de Estu

dantes), Rede Brasileira de

Artesanato/Sf), UCE (União
Catarinense de estudantes),
direção estadual da Juven
tude do PDT e gabinete do

deputado federal Cláudio

Vignatti.
O evento vai reunir a

juventude não só dos estados
do Sul, mas de outras partes
do Brasil. Delegações do

Paraguai, Uruguai e Argen
tina também confirmaram

presença. O objetivo é fazer
um debate sobre como a

juventude se insereno espaço
do MercosuL Educação e

cidadania, economia solidária ,
_

Os vereadores da Associação das
Câmaras de Vereadores do Oeste de
Santa Catarina (Acamosc) estiveram
pela primeira vez no canteiro de obras
da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó,
que tem investimentos na ordem de
RS 2 bilhões. O grupo ficou satisfeito
com o que viu. Estiveram presentes 75
representantes de 14 municípios, como
Aguas de Chapecó, Caxambu do Sul,
Chapecó e Guatambu - todos atingidos
pelo. empreendimento. Na foto, o
Diretor Adjunto de Meio Ambiente do
Consórcio,Walter Zer dos Anjos, explica
detalhes da obra.

Associação dos Diários do. Interior - ADIfSC
CHICO ALVES E CARLA OARlANO/FLORlANOPOUS COM MARLI VITALll/CRlCIDMA

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 - DiártO_O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da ha -

JomalO Iguassu - Município Dia-a-dia I

- OAtlântico" Jornal Perfil- OVale - Sul Brasil'�'i
Tribuna- Tribuna Catarinense-Voz Regional

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

- .. ..--'
J
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Associação dos Diários do. lntsríor
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INISTRO CONFIRMA: lV PÚBLICA TERÁ CUSTO INICIAL DE R$ 350 MILHÕES

V pública obriga canais
se mexer � diz ministro

nistro participou
abertura da 1 a

Comunlcaçao

. '

RAsíLlA
I

O ministro da Comuni-

ação Social, Franklin Mar-

s, disse quinta-feira, dia 21,
uea TV pública vai "obrigar
TV comercial a sé mexer

m pouquinho", porque ela

'támeio paradona".
Ex,diretor da sucursal da
Iv Globo em Brasília,
rank lin participou da

bertura da 1 ª Conferência
acionaI de Comunicação,
a Câmara dos Deputados.

tntes do evento, o ministroI eu rápida entrevista, em que
efendeu a TV pública, mas
dmitiu que ela "é cara".
Franklin fez à crítica às

elevisões comerciais quando
espondia a uma pergunta
obre o risco de concentração
a mídia. "Como diria Gui
arães Rosa, viver é perigoso.
xistem riscos de haver

oncentração, mas existe uma
isputa na área da TV

omercial, e a TV pública
emjogar um: papel comple
entat Ela vai colocar preo-
upações, novidades, ele
entos novos que vão obrigar
TV comercial a se mexer

mpouquinho, támeio para
ona", disse.
O representante da Abert

Associação Brasileira de
missoras de Rádio e Tele
isão) no seminário não quis
olemizar. "Acho que um,

rojeto de alta qualidade
empre estimula que os de-

FABIO POZZEBOM/ABR

Para Franklin Martins, a TV comercial "tá meio paradona"

mais atores persigam aperfei
çoamento na programação",
disse Evandro Guimarães.

Franklin confirmou que o

custo inicial da TV pública
será de cerca de R$ 350 mi

lhões, e disse que esse é

mínimo. "A TV pública é ca

ra, o governo quer que a, TV

largue com R$ 350milhões, o
que é o orçamento mais baixo '

de uma TV comercial no

país", afirmou.
O valor é superior aos R$

250milhões para os primeiros
quatro anos anunciados em

março pelo ministro das

Comunicações, Hélio Costa,
na apresentação do projeto da
TV pública.

FUNCIONAMENTO - A
rede nacional pública de TV

disponibilizará de um conse

lho que fiscalizará a diretoria.

O conselho terá de 15 a 20

integrantes, commandate de
três anos. O governo deverá
indicar poucos integrantes
desse conselho. O Planalto
também indicará a diretoria
da TV

Decidiu-se que a rede
. pública, chamada nas discus
sões internas do governo de
"TV Brasil", terá quatro horas
diárias de programação de

produtores independentes e

outras quatro horas de

programação local.
O governo prepara agora

as medidas legais que pre
tende apresentar as entidades
da sociedade e ao Congresso.
Nos conceitos, deverão cons
tar claramente que a direção
terá autonomia de gestão,
subordinada a avaliação do
conselho. (Folha de S.Paulo)

FEIJOADA DA TURMA DA 73FASE DE

COMÉRCIO EXTERIOR DA UNERJ

Data: 07/07/07
local: Salão da Igreja Rainha da Paz
no Bairro Vila Nova
Valor: R$ 10,00
Serviremos das 11h30 às 14hOO

Feijoeiro: Sprgio lazzaris

Bilhetes disponíveis com: turma da 73 fase de Comércio Exterior da UNERJ,
MEXlTEl3275-1902, CIVEl ANANCIAMENTOS 3275-3300 E JORNAL O CORREIO 00 POVO 3371-1919

comissaodeformandos@yahoo.com.br

'. PELO

Hamas nega
ter planos de
assassinar
líder palestino

O grupo islâmico Hamas negou ontem ter planos de
assassinar o presidente da ANP (Autoridade Nacional Palestina),
Mahmoud Abbas, após acusações do líder palestino.

"As Brigadas dos Mártires de ai Qassam (braço armado do
,

Hamas) não consideram Abbas um alvo", afirmou o porta-voz
Abu Obaida. "Não há provas de que fizemos algo contra Abbas
ou contra qualquer outro político".

No entanto, o Hamas, que tomou o controle da faixa de Gaza
em 14 de junho, diz que "não se esqueceu" das ações contra
seus integrantes, entre eles Ismail Haniyeh - afastado por Abbas
do cargo de premiê palestino - e Mahmoud ai Zahar, que era

ministro de Relações Exteriores.
Na quarta-feira, dia 20, na primeira declaração pública após

a tomada de Gaza pelo Hamas, Abqas chamou o Harnas de
"terrorista assassino" e acusou o grupo de tentar assassiná-lo.

Após o discurso, o porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri,
rejeitou as afirmações de Abbas. "O que ele disse é lamentável
e inapropriado para um presidente palestino", disse ele.

Abbas chamou,
o Hamas de
"terrorista"

ATO SIMBÓLICO
Em um ato para simbolizar a tomada total do controle de Gaza,
cerca de 250 homens do Hamas marcharam ontem pelo
complexo da Segurança Nacional da Cidade de Gaza, que
abrigava a principal força de segurança do Fatah. O prédio foi
tomado na semana passada.

ATAQUE DA OTAN
Vinte e cinco civis, entre eles nove mulheres e três crianças, e

cerca de 20 insurgentes morreram em bombardeios da Otan no

sul do Afeganistão. A Isaf, que atua sob comando da Otan,
afirma que as suas tropas foram atacadas por insurgentes e por
isso responderam com um ataque aéreo.

ENTERRADA VIVA
Uma jovem de 15 anos foi violentada e depois enterrada em uma

mina de carvão abandonada, na China, onde sobreviveu durante
seis dias embaixo de pedras. O suposto agressor era sócio do

'

pai da vítima. Ela se encontra em estado grave e corre risco de
,

.

morte'. ' . ,_; I ., ,
" "lo , .

, .

Horlirio:
19:30 às 23:00 horas

Local:
Teatro do SCAR

Jarnguá do Sul � se

ligue c Adquiro o seu Convite:

(47) 3055-7500
(47) 9988-5053

Av.!'k,'io;t:l,m - IS+And." - CCIIm> - S;j" ""ui" - SI>
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PÁGINA DA CRIANÇA . . ., . Partic�pe do s�rteio NICOlODEl!llOs partlelpantes "Pagma da cnança" terao a oportunidade
ganha! uma lin�a roup.inha NIC�lODEl�1! O sorteio é realizado tOd:

fmal de meso EnvIe sua fotmho e nao perca essa oportunidad I

i'

A diretora da EMEF Anna Tõwe Nagel Sirley
parabeniza os alunos Vitor Hugo Versino de
Borba e Amanda Müller Bortoloti, rei e rainha

da festa junina que aconteceu dia 16

recepcao@ocorreiodopovo.com.br

><., "-"M,No dia 19 a gatinha Stefani Sandréli B. h9pes completou 7
A bela Fernanda Sjoberg filha de Nelson e pp,,,. anlnhos.Parabéns de seus tios Claudió:'Sandréli e Kika,

Kirian Cristina completa 11 anos no
l'

primo Hector, avó Zulmar e irmão Sandro

próximo dia 25.Felicidades

No último dia 20 o gatinht9 Anderson Montibeller Ribeiro
completou 5 aninhas. Os padrinhos Cláudio e Sandréli e o

primo Hector mandam os parabéns

,
Parabéns para a gatinha Juliana Maria Maas filha
de Jssé e Noeli. Ela que completou mais um ano

de vida dia 22. Muita saúde e felicidades

Parabéns dos pais Luciane e WilsOn para a

gatinha Emilly Cristina Gerent que completa 6
anos no próximo dia 27

Parabéns pra mãe Cris e seu filho Bruno

Augusto, que comemoraram juntos essa

semana mais um ano de vidaJelicidades, amor
e muito sucesso pros dais,São os votos do
maridão e papai Augusto Demarchi Jr.(Ninho)

Passando pela coluna para dar um OI o

gatinho Ricardo, filho de,Anna e Gilmar

A fofinha Bárbara Katherine Schnaider Gruner

completou 4 aninhas dia 21.Parabéns dos

pais Claudete e Marcelindo

No dia 22 completou seu 1 Daninho a princesinha Júlia Titz
de Oliveira. Beijinhos dos pais Josiane e Jeferson

Na foto AIIana Siqueira (esq) que completa 4 aninhas
neste domingo ao lado das irmãs Gabriella e

Emanuella. Parabéns dos pais, avós e irmãs

O gatinho Matheus Eduardo Loesch completou 6
aninhos dia 22. Os pais Sérgio e Leila, os avós,
primos e todos amiguinhos mandam os parabéns

Na foto Ana Paula Schwartz recebendo sua

10 Eucaristia. Ricas bençóes e felicidades é
o que deseja todos os seus familiares

Encantando a coluna direto de Pornerode o

orgulho da dinda Suelen: Caio Gabriel Ressner

articipe
Para participar da Página

Infanil, envie sua foto em alta

resolução.,para o e-mail:

recepcao@ocprreiodopovo.com.br
I\s fotos deverão ser enviadas me às 12h de quarta .. íGira

,
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Aguardamos o sabor de s
>

Para quem não

quer assistir ao
terceiro "Shrek",

nem a "Piratas do Caribe"
número 3, e muito menos

a "Um Crime de Mestre",
a alternativa é ir ao .

cinema para ver a pré
estréia de "Quarteto
Fantástico". O filme

.

entrou em cartaz ontem,
mas é par p0UCO tempo: só
neste final de semana.

O lançamento traz às
telonas a típica história
dos super-heróis.
Conforme os críticos, a

tática é boa e mostra

exatamente o que o

público do segmento quer
ver: uma boa cena de ação
no começo, um romance

complicado, um vilão não

tão ruim quanto parece e

uma micro-lição de moral
nas�8rttrelinhas.

Aos "cinernaníacos", ou
saudosistas leitores dos
gibis de ação, que se

interessaram, aí vai um

pouco da sinopse. Na
trama, Reede Richards
(loan Gruffudd): está
preste a subir ao altar com
Susan Storm, vivida par

Jéssica Alba, quando alga
estranho surge no céu de
Nova Iorque. O problema
tem o nome de Surfista
Prateado, um alienígena
cheio de poderes. Ele
trabalha como arauto do
destruidor profissional de
planetas Galatus. Para

cumprir o serviço
solicitado pelo patrão, o
Surfista vem à Terra

preparar todo o processo
de liquidação. Só que para
isso é obrigado a enfrentar
o Quarteto Fantástico.

O filme está na sala 3
do cinema do Shopping
Breithaupt. As sessões
deste final de semana .

começam às'14hlO e às 21
horas. As entradas custam

R$ 12 (inteira) e R$ 6

para quem apresentar
carteira de estudante.

o
, ....

v
O
"o

: INVESTIMENTO
NO GARANTIDO!
m entregou mais três importantes

QGªotro da···Educação Infantil -.

n:y Gaixa d'Água, seis novas salas
José Dequêch, nó bairro Corticeira

I e Centro de Educação Infantil (CEI)
e seus Filhotes" ,de Guamiranga.

ADMINrSTRAçAo 2005 • 2008

GUARAMIRIM
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul
Cine Shopping 1
Shrek Terceiro
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

Sex/Sab/Dam/Qua)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 -

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

Joinville
.

Cine Cidade 1
Minha mãe quer que eu case

(15h, 17h, 19h, 21 h - Sex/Seg/Qui)
(19h30, 21 h30 - Sab/Dam!Ter/Qua)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50; 17h40 -

Sab/Dam!Ter/Qua)
Cine Cidade 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 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/Dam)
(14h, 17h15 - Seg!Ter/Qua/Qui)
Piratas do Caribe: No Fim do Mundo
(Leg) " " ." '"

(21 h15 - Sex/Sab/Dam)
(20h30 - Seg!Ter/Qua/Qui)
Quarteto Fantástico é o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 19h15 - Sex/Sab/Dom)

Blumenau
Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
- Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(22h20 - Sex/Sab/Dam)
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/Dam)
Zodíaco
(15h35, 18h35, 21 h35 - .

Sex/Sab/Dam)
(15h, 18h15, 21h10-
Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Neumarkt 5
Não Por Acaso

(14h20, 19h, 21 h20.,.. Sex/Sab/Dam)
(14h20, 16h20, 19h; 21 h20 -

Seg/Ter/Qua/Qui)
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(16h20 - Sex/Sab/Dam)
Cine Neumarkt 6
Treze Homense um Novo Segredo
(14h, 16h40, 19h1 0, 21 h45 - Todos

, os dias)

� SERViÇOS
Cultura
JARAGUÁ DO SUL
Museu Emílio da Silva
70 Fórum Cultural
Hoje, a partir das 14 horas

Cultura 2
JARAGUÁ DO SUL
Museu Emílio da Silva
40 Sarau Cultural
Hoje, a partir das 9 horas

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

.• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Epidemia de Sarampo preocupa Santa Catarina

o Correio do Povo, edição semanal de 20 a 26 de junho de 1987,
informava que o Departamento de Saúde Pública de Santa Catarina havia

registrado desde 1 ° de janeiro daquele ano mais de 1.100 casos de

sarampo em todo o Estado, caracterizando uma epidemia.
Segundo a matéria, em vista deste quadro, o Departamento de Saúde

Pública desenvolveria um trabalho de cobertura vacinal intenso no períodO
de 22 a 26 de junho, em crianças entre 9 meses e 14 anos de idade.

Três regiões eram consideradas críticas, dentre elas a do 2° CARS, com
sede em Joinville e que abrangia todos os municípios do Norte e Planalto

.
Norte Catarinense. Em Jaraguá do Sul, até 18 de junho daquele ano,
nenhum caso de sarampo havia sido notificado, segundo informações da

Unidade Sanitária.

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br• O DIA DE HOJE

.. Santo

.1861
Inaugurada a esnada de
rodagem Uniãq e Indústria,
entre petróp

.'

e

Juiz de 6

..
.

':0'-"

Com a ratificaç.ão de todos
os países sigQatários, passa

, a vigorar o tratado de 1959
sobre a Antártida.

Câmara aprova reajuste mensal

para trabalhaderes, aposentados
e pensionistas e autoriza o poder
executivo a e

'

der o benefício
aos servidor is e militares.

A beleza da natureza é simples e encantadora. O clic do riacho foi feito

pela leitora Juliane Brandt, durante um passeio em frente ao noviciado da
Barra.

• UTILIDADE PÚBLICA
.. Diversão
O Projeto "Brincando no

Bairro" acontece hoje no

Bairro Três Rios do Norte,
no pátio Posto Vicenzi, Rua
Domingos Anacleto Garcia.
Se chover será no Ginásio

da Escola Vitor Meireles.

O CORREIO DO POVOI
.

..Noite Cultural .

Acontece amanhã a 3a
Noite Cultural, às 19 horas,
com a participação dos

alunos do Senai em 25

apresentações. O evento

será no Ginásio de

Esportes do Sesi.

�Curso
O curso "Equipes
Vencedoras" será ministrado

nos dias 26, 27 e 28 de junho,
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, das 18h30 às
22h30. Informações no fone

3275-7059 ..

• PREVISÃO DO TEMPO

• ANIVERSÁRIOS

Tempo instável em Santa Catarina

Presença de muitas nuvens com
.

aberturas de sol e chuva isolada,
especialmente no período da tarde e noite.

Temperatura elevada no início do dia.
Ventos de nordeste a noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

.. Jaraquá do Sul e Região

-�)
�JARAGUÁ
DO SUL

l'v!íN: i 6" j MÁX: 27"
i�

�LAGES

Ô
LORIANÓPÓLlS
MíN: 16°/ MM: 27"

1.\

HOJE 6 DOMINGO �) SEGUNDA 6 TERÇA �MíN: 16° C MíN: 17° C MíN: go C MíN: 10° C (��
MÁX: 25° C MÁX: 21° C MÁX: 19o C MÁX: 18° C
Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

.. Fases da lua

MiN: w; MÁX: 24°

15/06

CRESCENTE CHEIA � Leqenoas

i) (:�) Ç[) O Q �
i:nsoiarado Pareialmente Nublado instável Chuvoso TrovGfJda.

nublado

MINGUANTE NOVA

08/06 22/06 30/06
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o CORREIO DO POVO

.NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Peter socorre Eva. Eva acorda e

abraça Conrado. Nina diz a Pérola

que está pensando em fazer jóias
com pedras brasileiras. Peter pede
que Conrado adie a viagem e ele

concorda. Matilda atrai os olhares

dos moradores de Serranias quando
passeia pela cidade. Zilda percebe
que a imagem de Simon está

desbotando. Lore:ta diz a Lucas que
se esqueceu de Conrado e tapa os

, ouvidos quando ele fala de Clara.

Chica inscreve uma música de
Lucas num concurso de rádio e a

canção termina vencedora. Jair

conta para Loreta que veio buscar

seu filho Quinzinho. Nina diz a Lucas

que quer ouvir a música que ele fez

para ela. Peter diz a Eva que ela pode
teralgo muito grave.

� GLOBO - 19H

Sete Pecados
Beatriz acha' que Dante se rendeu
aos seus encantos. Dante arruma

uma mulher forte para massagear
Beatriz. Clarice faz questão de ir ao

jantar e se deslumbra com o

restaurante. Beatriz diz a Clarice que
adoraria conhecer a sua casa e seus

filhos. As duas se abraçam. Clarice
se enrola para comer o sofisticado
prato que Beatriz escolheu. Otilia fica
aliviada ao saber que Romeu está só
procurando Juju. Vicente beija
Miriam, que fica furiosa. Ariel dá
carona para Eliete até a escola.
Beatriz acha estranha a história da
mulher que veio olhar a casa. Clarice
distribui presentes para a família.
Régis diz que não quer se casar com
Elvira. Barão avisa Agatha que
Beatriz está na sua porta. Beatriz diz
que fará qualquer coisa para
conquistar Dante.

• GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Taís pede sua parte na indenização,
que julga ter direito, para recomeçar
nova vida. Mateus beija Tatiana. Ivan
conta para Lúcia e Paula que Marion
teve um caso com Xavier, mas que
ele desconfiou que Ivan não era filho
dele. Ivan conta ainda que é filho de

.,
um ex-motorista da mãe, que foi
criado por Alcides que jamais o

aceitou. Olavo diz a Xavier que o

perdoou, mas que jamais vai perdoar
Marion, pois seu pai morreu por
causa dela. Lúcia convida Ivan para
trabalhar com ela. Bebel conta para
Virgínia e Belisário que Olavo é seu
protetor. Urbano convida Marion
para ir ao casamento de Fred com ele.
Rodrigo entrega o relatório do
detetive sobre Lúcia para Antenor.
Olavo reage ao ver Bebel no

casamento.

• RECORD - 19h15

Luz do Sol
William consegue abrir a lápide, tira
a caixinha lá de dentro, com a chave,
e pega o cordãozinho com o

pingente com o nome: Adriana.
Resolvem ir ao correio, caixa postal,
rOdoviária,lugares onde possa haver
um armário alugado. Rodolfo e Léo
�esconfiam que Kayla passa
Informações a Freddy. William
encontra Wandinha no correio e

descobre qua a chave não é de lá.
Freddy assina a petição de
separação. Chega Isabela e pergunta
o que a impostora está fazendo na
casa dela.

• RECORD - 20h

(Vidas Opostas
ISi� recebs com simpatia a visita de
Ma�lo e Lúcia. Sozinho no quarto,Bons tenta se livrar das amarras e

pe�sa alto que os policiais sabem de
mUita coisa e que não o deixarão sair
VIVO desta.Enquanto isso, Nogueira
e Hélios e deliciam degustando uma
massa ai triplo burro, acompanhadade garrafa de vinho Gran Cru.
N ueira ensina Helio como apreciar

bom vinho e diz que quem se

preocupa com colesterol é boiola.

t

Extra

��PLÁGIO?
Feita par Hans Donner, a
abertura da novela Sete

Pecados, da TV Globo, seria
um pl.ágio de um vídeo da loja
sueca lkea, segundo o jornal
Agora. A abertura do vídeo
Dreamkitchens for Everyone,
mostra pessoas como se

estivessem imobilizadas. A
mesma idéia está na abertura
da novela. Segundo a Globo,
"a técnica é usada em larga
escala, desde o filme M�trix.
Inspiração comum, tanto para
a lkea, quanto para nossa

abertura".

extra@ocorreiodopovo.com.br

FIM.DE-SEMANA, 23/24 de junho de 2007 I 78

""

��INVESTIMENTO '.�POSJIÇA
, --'$;\

Capa da Playboy de abril, : A m Bündc
a ex-BBB Fani já sabe qual
será à prirnelro destino do

dinheiro recebido com a

publicação. Segundo conta
sua assessoria de

..Jil"Jãe
imprensa ao site OFuxico, atual
a loirinha comprará um

carro. A promotora de

eventos também pretende
investir em seu desejo de

apresentar um programa
de esportes radicais na

tevê e, para isso, precisa
se dedicar ao estudo.

��PERSONAGEM
Camila Pitanga gravou nesta

semana, no Rio, as cenas da
novela em que sua

personagem Bebel aparece
repaginada em Paraíso

Tropical. Depois de ter as
. primeiras aulas de boas
maneiras coni Virgínia, Bebe
resolve aparecer elegante no

casamento de Fred e Camila.
Além de usar um fino vestid
e chapéu, Bebel ensaiou um

frase que repetia sem parar:
"Que boa idéia esse

casamento primaveril em
pleno outono".

• SUDOKU Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Início de carreira
A jornalista entrevista um famoso deputado:
- Deputado, o senhor pode nos dizer como começou a sua carreira
de político?
- Ah! Foi logo na infância ... eu ainda estudava no primário ...
- No primário? - espantou-se a jornalista.
- Sim! Um dia meu pai me chamou e disse: "Filho, a partir de hoje eu

.

vou lhe dar mil cruzeiros toda as vezes que você tirar uma nota maior
que 7." Então, eu cheguei para a minha professora e falei: "Escuta,
dona Clotilde, a senhora não gostaria de ganhar 500 cruzeiros de vez

em quando?"

Último cheque
A filha faz 18 anos e o pai, pão-duro pra burro, está todo feliz por
emitir o último cheque da pensão que paga à ex-mulber.
Chega para a filha e pede que lhe conte a cara da mãe, ao dizer-lhe
que é último cheque que ela verá da parte dele .

A filha entrega o cheque a mãe e voltara casa do pai para lhe dar à, "

resposta.
- Diga filha, qual foi a reação dela? - pergunta o velho, feliz da vida.
- Ela mandou lhe dizer que você não é o meu pai. ..

��I'ARTICIPAÇÃO

• DIVIRTA-SE

• HORÓSCOPO
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.

Touro 21/4 a 20/5
Constãncia e perseverança? Isso mesmo!
Com suavidade, tranqüilidade e mais um toque
de carinho você conseguirá seu intento.

. Dureza e rigidez não funcionam, você também
não gosta disso. Se seu objetivo é clare, sua
influência contínua vencerá o escuro, a
adversidade e qualquer chateação que
aparecer.

Leão 22/7 a 22/8
o leãozinho que mora dentro de você quer
brincar. .. Se há circunstãncias de sua vida

(cqnstruldas por você ou vindas de fora)
que não estão perrnitíndo que isso aconteça,
procure a chave e faça girar a grande roda
da mudança. Sua força criativa é potência
que altera o estado das coisas e liberta sua

alma.

Escorpião 23/10 a 21/11
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
Seus interesses são diversificados e suas

habilidades são múltiplas, mas raciocine
uma vez ou duas ... Será que você pode se

comprometer com mais isso e aquilo, além
de tudo que já está fazendo? Convoque
amigos e colaboradores. Criatividade você
tem de sobra; mas certamente vai precisar
de reforços.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu ser pede asas, deixe a alma voar. Na.
leveza de sua mente, a qualidade da
harmonia, a sintonia. Desligue o barulho lá
fora e ajuste a freqüência, preste atenção nas

coisas sutis, é para elas que você tem
antenas. Se a vida cotidiana está lhe
roubando pedaços de céu, mudanças são
mais que urgentes.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Talvez você preferisse o Tibet ou a Tailândia,
mas um passeio à serra ou mesmo uma ida
ao cinema pode proporcionar o espaço
meditative de que você precisa. Pois é, no
meio da roda-viva que é nossa vida, às
vezes fica difícil pensar com calma e deixar
o espírito viajar. Eleve-se acima de tudo
isso.

Virgem 23/8 a 22/9
Não precisa ter hora marcada pra tudo, muito
menos pra namorar ou coisa parecida. O
tempo do coração sempre bate no compasso
certo, inspirando e dando vida a belas
canções. Questionamentos, indagações, lógica?
Cuidado para não se perder nelas. Siga seu

pulso e vá na energia do momento, não o deixe

passar.

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

verifique se não está muito fora da realidade.
Não esqueça também que há coisas que não
dá para fazer sozinho: 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?!

')

****

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 .

Áries 20/3 a 20/4
Sim, às vezes é necessário usar suas arrnas,
e você veio equipado pra isso. Lembre,
porém, que a nobreza de seu espírito e a

conexão com as energias superiores é o guia
de seus movimentos. Daí vêm sua força,
precisão e propósito. Ouvir os conselhos dos
diabinhos da irritabilidade, nem pensar: xõ
pra eles!

Câncer 21/6 a 21/7
Caso ainda haja dúvida quanto ao rumo a

seguir e/ou como agir naquela situação,
recolha-se um pouquinho para ordenar seus
pensamentos e ouvir sua intuição: você já
tem a resposta. Muitas informações,
impressões de outras pessoas e elementos
circunstanciais podem apenas criar mais
divisões.
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MUNIQUE
A empresa Criciúma, uma das
vinte maiores do Brasil no ramo
de construção, em breve inicia

em Jaraguá um

empreendimento de ponta.
Trata-se do Edifício Munique,
com doze andares e um super
acabamento. Será na rua

Domingos da Nova, no coração
de Jaraguá, e as obras devem ter

inicio no fim de setembro.
yalta ao assunto!

O NIVER DA VANDA
Ontem, minha querida Yanda
Piermann, mãe dos
bambambãs Chico e Yandi

Piermann, estreou idade nova e

hoje à noite, com toda pompa

que tem direito, recebe os

amigos na ComBat para festejar
em dose dupla - o seu niver e os

três anos de atividade da casa'
noturna.

FINAL
Amanhã, mais conhecido como

domingo, acontece no Beira
Rio Clube de Campo, às 14
horas, o torneio de poker A
Grande mesa final. Serão
dezoito jogadores disputando o

troféu de campeão do primeiro
trimestre e mais 3 mil reais

como prêmio. Participarão da

[ó g a t i n a j o g a d o r e s de

Florianópolis, Blumenau' e
cidades da nossa região. A

promoção é da AJP, Associação
Jaraguaense de Poker.

CUSTO DE VIDA
O amigo e gente do bem Tim

Francisco, radialista e âncora

do jornalismo da Rádio

Jaraguá, conhecido e

reconhecido pela voz e pelas
análises objetivas dos fatos,'
comentou no jornal do meio

dia de quinta-feira (21) que o

custo de vida em Jaraguá é um

absurdo. E deu exemplos,
citando o preço do combustível
e dos exames para fazer carteira
de motorista: aqui R$ 1.100,00,
em [oinville R$ 750,00 e em

Cascavel (PR) R$ 550,00. Mas
não é somente isso, amigo Tim.
Temos preços salgados também
nos aluguéis, nas consultas
médicas, nos exames

especializados com aparelhos
de ressonância magnética, etc.

Pobres. de nós, jaraguaenses,
com tanto achaque.

IDADE DA PEDRA

Alguns vereadores de Jaraguá
estão insistindo para que a

prefeitura volte a colocar em

algumas ruas da cidade aquelas
velhas lombadas físicas. É pra
acabar! Cá entre nós, seria o

, mesmo que voltar à idade da

pedra. Não é? Com a palavra

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência

W, Técnica, Peças e Acessórios

l.

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

Yanda Piermann trocou idade ontem (22) e comemora hoje na ComBat.
<'

Arrnelindo, Sandro, Caetano, Tito, Fabricio "Nico" Lux e Marcelo, fantasiados da famosa
banda Village People na Festa da Fantasia na.ComBat.

.. TE CONTEI!
Meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para o

conterrâneo deste colunista Hercílio Ceruti, porque é bem
neste sábado que ele troca idade e recebe todo o carinho dos
familiares, principalmente das filhas Roseli e Solange e

Adriana.
**

No próximo dia26 de julho tem Papas da Língua e no dia 28 de
julho a dupla sertaneja César Minotti e Fabiano. Os dois shows
acontecem naArena Jaraguá.
**

No próximo dia sete de julho tem Feijoada da turma da 7a fase
do curso de Comércio Exterior da Unerj. O babado acontece

no salão da IgrejaNossaSenhoraRainha da Paz.
**

No próximo dia sete de julho, o Círculo Italiano de [aragu;
promove no Parque Municipal de Eventos a escolha da Rainha
Italiana 2007.
**

Hoje na Sociedade Brudenthal, em Guaramirim, tem baile
com asbandas Corpo eAlma, Reluz e Kika e Koko.
**

Hoje na Choperia Bierbude, do meu camaradaAmarildo Melo

Silva, tem show acústico.
**

Está rolando neste momento na Chácara do Posto Mime a

Primeira Stammtisch do Paulinho. Festa organizada pelo
empresário Paulo Chiodini, para um selecionado grupo de

amigos.
**

SESSÃO PIPOCA
A DICA DE HOJE É:

LETRA E MÚSICA
, COMÉDIA

com Hugh Grant
e Drew Barrimore

, 'FRASE DO DIA

"Errar é humano, persistir
no erro é americano, acertar
no alvo é muçulmano"
autor anônimo.

11 meA DE SABADO
Assistir ao programa
Moa Gonçalves na Rede
TV Sul, às ISh 30min.

• meA DE DOMINGO
Curtir o Programa Destaques
da Música Alemã com Flavio

Ludero, às Uh às 13h na

Rádio Amizade FM 99,9.

ÉRELEVANTE
O espaço do Oca, depois da chegada do "Carioca" (garçom do

;o..-'

pedaço), está se reestruturando para dar início a um novo ciclo de

crescimento. É isso aí mesmo. O bar do Oca, o mais tradicional
ponto de encontro para sabotear carnes, tomar aquela cervejinha,

.

jogar sinuca e conversa, fora com os amigos informa que pretende
colocar à venda na bolsa de valores 40% do seu capital votante para

captar recursos e engordar o capital de giro. O Sr. Arnaldo Lemrnert
(Oca), por força do futuro acordo entre os acionistas, bem como por
ainda possuir a maioria absoluta do capital votante e, e� breve,. estdar
na presidência do conselho de administracão (devido à ida e

avançada, ao reumatismo e à hipertensão), reafirma o compromisso
em bem atender os seus clientes - ponto de honra para o velho

guerreiro.

'I
)

�bell'arte

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




