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NA CADEIA

er.

Quadrilha presa,
a pela PM por
roubar caminhão

Cinco assaltantes foram
) presos pela Polícia Militar
�

ontem na BR-280, entre
Corupá e São Bento do Sul,
depois de roubarem um

caminhão carregado de fumo.
O próprio motorista
denunciou. .5,
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"Brasil dá show e vence a Sérvia

Colisão envolve
dois veículos na
rodovia SC-413.5 Érika comemora um dos pontos conquistados na noite de ontem, que levou cerca de 4,5 mil pessoas à Arena Jaraguá

,

j

HABITAÇÃO

Polêmica sobre

construção de

casas populares
Vereador acusa prefeitura

de Guaramirim de não

desenvolver projetos
habitacionais, mas o

secretário de Planejamento
--do município garante que

ações estão sendo
desenvolvidas junto a órgãos
dos governos estadual e
federal em busca de recursos.

Pela Constituição estadual os
carentes devem ter

prioridade. .3

VIGILANTES

.8 Conselho quer
mais segurança
em bairros 114 '

17°
MÁXIMA

coIt�, %,

W&�*
MíNIMA

Dia de sol com névoa fraca
ao amanhecer. 86
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OPINIAO O CORREIO DO POV

• EOITO·RIAL.

A TV Mendiga
Começa (ou continua ... )

mal, muito mal, a tal TV
pública de Lula. O comitê
editorial de gestores que vai

supervisionar as ações da
Rede já chamada de TV Bra
sil não deverá ser composto
por representantes de
entidades e organizações, mas
pela indicação de pessoas da
sociedade civil. A sugestão
sobre a forma como o conselho
da nova TV pública deveria
ser formado é do ministro
chefe da Secretaria de Co

municação Social da Presi
dência da República,
FranklinMartins.

O ministro anunciou na

Câmara dos Deputados que o

conselho deverá ter de quinze
a vinte membros, "nãomuito
amplo, onde tenha represen
tação plural. O governo
deverá ter representantes
apenas dos ministérios da

Vários deputados
questionaram como a

composição será feita, de
forma a garantir a não
interferência do governo"
Cultura, Educação e das
Comunicações" .

Vários deputados presen
tes questionaram como a

composição será feita, de
forma a garantir a não
interferência do governo no

conteúdo da TV Brasil.
"Quem vai nomear o con

selho? Quem indica e aprova
os nomes]", perguntou o

deputado Paulo Bornhausen
(DEM). O ministro foi cate
górico. "Quem indica e

nomeia é o governo".

A independência finan
ceira da TV ainda não está
resolvida. A preocupação é
criar mecanismos que garan
tam o dinheiro sem que a de
cisão seja do governo vigente.
Bornhausen não acha que as

propostas apresentadas até i4dh1'M�ti'LOBO
agora sejam capazes de tornar .•__iM.....iII_......II_II...._.._���__

viável a idéia de garantir a

independência financeira e a

liberdade de gestão da Rede
de TV Pública. "Eu sei onde
vai terminar isso: mendigando
no governo de plantão", disse'
o deputado. "Viver é peri
goso", respondeu o ministro,
citando o escritor Guimarães
Rosa. "Há riscos, mesmo com
o conselho, mas é uma segu
rança a mais. A possibilidade
de mendigar é um risco.
Também por isso, temos que
pensar emmecanismos", disse
o cara de pau Franklin
Martins.

• ENTRE ASPAS

, 'Eles
não podem falar porque usam farda, mas eu sou civil, sou descartável e não

tenho nad.a a perder. O Brasil está carente de um sistema de controle à altura das
dimensões do espaço aéreo". .

Vinicius Lanzoni Gomes, analista de sistemas do Icea (Instituto de Controle do Tráfego Aéreo), sobre
sistema áereo brasileiro.

.

"Não quero mais falar sobre esse assunto, tamanho é o sofrimento, meu e da minha família.
Não desejo isso a meu amigo oú inimigo".
Renan Calheiros, presidente do Senado, sobre o processo que tramita contra ele no Conselho de Ética do
Senado. <'

• PONTO DE VISTA

Oportunidades para inserção de
micro e pequenas empresas no

mercado internacional

•Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de

, Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul e a região
Norte/Nordeste de Santa
Catarina sediam no próximo
dia 11 de julho um evento que
integra o estado a um projeto
nacional que visa a 'uma
inserção ainda maior da nossa

economia no cenário interna

cional, com a realização de
uma das edições do Encomex
- Encontros de Comércio
Exterior.

Criado' com o objetivo de
estimular a maior participação
do empresariado brasileiro no

comércio internacional e

propiciar seu engajamento no

processo exportador, o projeto
é Ulna iniciativa da Secretaria
de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio
Exterior a qual a ACIJS e o

setor produtivo apóiam, como
forma de possibilitar maiores
informações às nossas em-

presas. O Encomex busca,
através de suas edições que
acontecem em diversas re

giões do País, uma maior

aproximação com à setor

privado, sobretudo em capitais
e cidades com pólos produtivos
com potencial de exportação,.
a partir da percepção de que .

a falta de informação exis
tente entre os empresários _

em especial, micros, pequenos
e médios _ e nas entidades de
fomento à exportação traz

insegurança para investir no
mercado externo.

A programação,. cuja
participação a empresários,
estudantes e todos os seg-.
mentos interessados em co

nhecer os meandros do merca
do internacional é totalmente
gratuita, orientará quando ao

acesso a informações sobre
políticas, ações e a estrutura

do comércio exterior, além de

mostrar os instrumentos de
apoio e estímulo; como os

mecanismos de financiamen
to, as regras básicas e o funcio
namento do intercâmbio
comercial brasileiro, sendo

.

apresentadas oportunidades
de negócios com o estran

geiro. Ao lado de palestras,
oficinas, workshops e uma

exposição de produtos, o En
comex promove uma intera

ção entre empresas'e institui

ções dedicadas a realização de
despachos executivos, com

oportunidades de entrevistas
.

individuais dos participantes
com os técnicos da Secex, bem
como com os representantes
de outros órgãos e entidades
parceiras presentes ..

É, portanto uma chance
única para estabelecermos

,

novas oportunidades de in-
cremento às nossas expor
tações.
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• DOS BLOGS

l!i1f4zANIN
PMDB cobra apoio
o senador Renan Calheiros e

seus amigos mais próximos do
PMOB estão conversando com
aliados do PT e do governo
para mostrar a importância de
o partido de Lula estar ao lado
do presidente do Senado que
passa pnrlnvestlqação no

Conselho de Ética. O primeiro
passo do grupo foi pressionar
pela saída de Sibá Machado da
presidência do Conselho de
Ética. Sibá estaria
"índepençente demais",
conforme um peemedebista. O
argumento é o de que Renan
tem forte comando sobre a

bancada do PMOB, e uma
eventual derrota dele poderia
deixar marcas e colocar em
risco a governabilidade do
país. Assessores afirmam que
Renan tem seguido o conselho
de Jader Barbalho. E que Jader
atesta que, ao deixar a
presidência da Casa, perdeu
todos os aliados, e não lhe
restou outro caminho que não
fosse a renúncia.

Brasil, país ameno
A Universidade Federal do Rio
Grande do Sul amanheceu na

quarta-feira com pichações de
teor racista. Uma amiga, que
lá trabalha como professora,
disse que as inscrições fazem
parte do tumultuado processo
de implantação do sistema de
cotas na universidade. Diz ela
que o processo' foi
interrompido e o pau come

entre as facções pró e contra
as cotas. Enquanto isso, uma
doméstica é espancada no Rio
e jovens de classe média que
a agrediram se defendem
dizendo que "pensavam ser

apenas uma prostituta". Me
lembrei do caso do índio
Galdino, assassinado em

Brasília anos atrás. Uma ação
. policial tem saldo de 18
mortos nos morros cariocas.
Sérgio Buarque de Holanda,
pai do Chico, definiu o

brasileiro como homem
cordial. Um conceito
ambíguo, mas esta é uma

outra história.

Investimento. futuro �i
Eleger o tucano Arthur Virgilio �
(AM) para a presidência e

escolher o petista Aloizio
Mercadante (SP) para a relatona
do Caso Renan daria um 15

tremendo "upgrade" ao
Conselho de Ética do Senado, I

Apenas um oposicionista I

respeitado e uma estrela de If!

primeira grandeza do PT teriam"
condições políticasde restaurar'
a credibilidade do órgão e

. i£ I
ainda absolver Renan '

Calheiros. Mas setores do PT 15. I
temiám que Virgilio acabasse �
muito pressionado por 1's
caciques de seu partido que m

I

querem devorar o fígado de Ib'

Renan. O PMOB também
resistia muito em abrir mão da � I

presidência do Conselho. Não IG

por temer QS rumos do OI

processo contra Renan Colli
![

essa dupla no comando. Mas, 'i; t
sobretudo por conta de. " I

questões fuiuras, já qu� ó'
-

�
mandãto dopresidéntê'é'dé

' 'lEi
dois anos. De Renan, Virgílio él£� ,

amigo. Mas, e dos outros? lIllll
JOI t�

4_]CriSlianaIObo.gIObOIOQ,Com.br 4_]bIOg.estadao.com.brlbloutzanln 4_]bIDtidoiblap.bllg.Ig......1It

• DO LEITOR

li II

VI•

.Jéssica Campeslrlnl
Estudante do 2a ano Ensino Médio. l�

Assunto do Século
'. rJo I

Parece que agora as com a consciência tranqüila, humana, l-{ão têm volta, t �
pessoas estão começando a bobagem. Uma reciclagem única coisa que se pode faz�� d

_0
ver que as coisas estão toman- inconsciente, como a que é tentar amenizar a situaça�� R
do um caminho sem volta. viemos fazendo, não adianta' O aquecimento global é culp�j tI
Estão sentindo já na pele com muito, não basta apenas o minha, é sua, é culpa detod�! t
a falta de água, as estações habito de reciclar, mas deve- os seres humanos, estamos, �
do ano indefinidas, a escassez mos evitar o uso exagerado pagando um preço caro d� :ti

em algumas regiões e chuvas desses materiais. mais, e nossas futuras ger�j �
em grande quantidade em Aquecimento global. ções sentiram isso, mais q�b ti
outras, o aumento da tem- Assunto do momento, nunca nós. jl
peratura dos oceanos, se falou tanto nos problemas O derretimento das
derretimento das calotas que o homem vem causando calotas polares ameaça a

polares, aquecimento global. na natureza. extinção de animais ex6tic�
Recidar. Parece tão fácil, Os cientistas mais e também ocasiona o aurnell'

reciclar salva o meio am- otimistas dizem que não há to do nível do mar, que eMí ,

biente, reciclar é preservar, como reverter a situação, o determinado momerttO po t q
reciclar é pura moda. aquecimento global, aumento ser crucial e acabar en�olin�� �Recidar só significa uma da temperatura dos oceanos, paises inteiros, e delxan �9, �

diminuição pouco significa- derretimento das calotas outros ilhados. oa
s

.

OStiva na extração da matéria polares, e muitos outros Até quando teremJ£ �

prima da natureza. Todomun- problemas ambientais que direito' a vida? ,�té qu�n W �
d_o_r_ec_i_c_la_e_to_d_o_m_u_n_d_o_fi_c_a_p_r_e_o_c_u_p_a_m__to_d_a_'a_n_a_ç_ã_o__ t_e_re_m_o_s_te_rr_a_e_á_gg:�---,·.I;\t'p_otaveu �
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo-1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem serenviados pore-mailb�redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Ca (I'!(

Postal19. É obrigatório infonmar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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ITAÇÃO:·,VINTE ANOS SEM CONSTRUIR C�SAS POPULARES

ereador afirma que governo·
ªº .t�m políticas públicas

, ,

i ecretário rebate

li izenda existir

r�jetas p�r�"e�".< I',

:""ator ha'bitâêibnàl'"
'

CÉSAR JUNKES/OCP

Metalúrgico Pedro de Vicente espera conseguir financiamento para poder reformar a sua casa

para financiar casas populares
no bairro Caixa D'água, Na
primeira semana de julho,
haverá encontro com Antô

nio Albano, presidente do

CONSTITUiÇÃO
Art. 143 - Na elaboração de
seus planos pluriaquais e" "

orçamentos ,anuais, o Estado,
e os Municípios
estabelecerão as metas e

prioridades e fixarão as

dotações necessárias ( .. r
Constituição de Santa
Catarina: Parágrafo único -

Terão tratamento prioritário às
famílias de baixa renda ( ... )

•• � •

,,'''., • '. ,', ', ..
I

'

Quem?
O DEM também não tem

em nome capaz de disputar
em chapa pura, devolver o
comando da prefeitura ao

partido quando ainda PFL,
como ocorreu com Geraldo

Wer-ninghaus, Primeiro e

único prefeito eleito pela
sigla, com apoio fundamental
dos tucanos, que à época
fizeratn o vice Irineu Pasold,
depóis eleito em 2000,

Sindicato Rural, para prestar
assessoria técnica em função
da aquisição, através de

financiamentos, para que os

filhos dos agricultores possam
comprar s�as casas e evitar o

êxodo rural. Além destes pro
jetos que estão em anda

mento, segundo Verbinern, a
i�ici'aÚva privada e� parceria
com a Prefeitura pretende,
construir no bairro Amizade,
próximo ao futuro fórum; 48
apartamentos que serão

financiados pela CEE Via

Cahab, outras 30 casas serão

construídas na área rural, das
quais dez já foram aprovadas
pelos órgãos competentes.

Paradoxo

O CORREIO DO POVO

Vereador apela para
benefício a earteíros

rinenses propondo que apro
vem o projeto de lei núnermo

82/2003, que institui, a peri
culosidade para a categoria.
"Acredito que seja do
interesse de deputados de
outros estados também, já
que os Correios são uma insti

tuição nacional", raciocina
Negherbon, otimista quanto
ao acatamento da proposição.
O vereador Negherbon
entende que as jornadas de
seis horas de exposição ao sol
e as mudan-ças climáticas

que têm ocor-rido em ritmo

acelerado, além de longas
exposições aos raios solares
tem sido fatores pre

ponderantes para abalar a

saúde destes funcionários e,

conseqüentemente, os índi
ces de câncer de pele. O
vereador considera que a

chuva seja um problema sério
para os carteiros, "que ficam

sujeitos a doenças como

resfriados, gripes e pneu
monias. (Celso Machado)

CÉSAR JÚNKES/OCP

Negherbon acha que carteiros devem ganhar por periculosidade

Acelerado
O PT já se articula ocu

pando (mais) espaços impor
tantes em associações de

moradores, por exemplo. A
ordem é recuperar as duas
cadeiras perdidas na Câmara
de Vereadores. Pelo menos, já
que a candidatura a prefeito
do ex-deputado Dionei

'Walter da Silva ainda não é

favas contadas.

I
ARQUIVO/OCP

I"

'JARAGUÁ DO SUL

Sol, chuva, riscos de as

saltos, de atropelamentos e,

'até, ataque de cães são fatores

que o vereador JaimeNegher
bon (sem partido) considera
mais que suficientes para que
os carteiros sejam enqua
drados como profissão de
risco. E, por isso, com direito
a receberem abono por peri
culosidade ou insalubridade
no exercício da profissão.
Como não se trata de prerro
gativa do Legislativo munici
pal, impedido constitucio

nalmente de propor despesas
aos orçamentos dos poderes
executivos e, ainda, por se

tratar de assunto pertinente
exclusivamente à União- os

carteiros são funcionários

públicos dos Correios, uma
estatal do governo federal- o
vereador obteve da Câmara a

aprovação de uma moção
destinada às bancadas dos

parlamentares federais cata-

Cobrando
"Em dezembro de 2002, no governo de Esperidião Amin
(PP), 48,62% da receita do Estado era gasta com os salários.
dos servidores, já em 2006 a receita disponível foi de R$
43,99%, ou seja, 5% amenos". Do deputadoAmauri Soares,
sargento da PM. Eleito pelo PDT, partido aliado ao governo
do Estado, com apoio maciço da categoria, incluindo a

Polícia Civil, tem sido uma pedra no sapato do governador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB) .

Conta 1
Mantido o atual fundo partidário público, que não pode ser

usado nas eleições, e secriado um fundo para anos eleitorais

(financiamento público das campanhas), que será fixado
no Orçamento Geral da União, os partidos políticos
calculam que o custo seja de R$ 7 por eleitor. Ou seja, quase
R$ 1 bilhão que poderão estar disponíveis já em 2008 para
custear as candidaturas municipais.

Conta 2
o deputado estadual Dirceu Dresch (PT) é um dos

parlamentares que defendem o financiamento público das

campanhas. Entende, segundo discurso recente que fez na
Assembléia Legislativa, que, de qualquer forma, o dinheiro
público já vem sendo desviado hámuito tempo para custear
candidatos. Deve saber do que fala De um jeito ou de outro,
sairá do Orçamento da União, mantido pelo bolso do
contribuinte.

,J

o �er��dó� i\[i�i�os Man
Jail, es 'l�vanto,u a polêmica em

III essão da Çâmaw de Verea

J ores :cqm·'re.laçãO" à, falta de

I líticas públícasporparte do
I overn�', refererit\fia projetos

n,: e cOJ,l�truçõ'es' de casas

r1' opulares\ e!firi�nciámentós
Ir. abitadÓfi�is.: �S�guhdd o

ereador, existem atualmente
15 ' '

.. <: '.,

O pe's�óq:s� ca.dastradas a

"' spera'da�:c,ás�s p�9metidas dos três estados do Sul. O pro

; m cam.:panha eleitoral por grama "Moradia para Todos"

arte do ::gov,ernó vigente. " está só no projeto desde 2005
[1

"

..... ,
.

.
.

si annes a,firm"o:gue:'no ano e não há expectativasde reto-

jl e200X uma.empresa, cujo mar o projeto. Para Mannes,

[0, ome não;:sitQu; -rrocou ter-: "em Guaramirim não se cons

eno no ba'h'ro,:OaiXá D'água trói uma casa popular hámais
m

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

![ porloten9.,¢o�dorhíJ?-io in,dus-' de vinte anos e pior do que

3i; trial; e ql.ie;��,t¢ �erreJ?-0devé -' . isto é a falta de diálogo entre
'riatersidc)\t1sá:do'IüISb6nsb:'u:" a Prefeitura e a Câmara, poisBr. ;, '-;jj, \ u: ':'r. ,/:1;;+ ��, ....� '_, I.'

li' ção de 'nt'arâi::lias ,popúlares: . não atendem pedidos para
i£; Par� 9:�i�,��a4ó:r" .�dq�,i;i;'�" comparecerem na úib�ma".

I!ffi
imóvêl p.�prio é o sonho de Valéria Verbinem, Secretário

101 toda pessoa, e além disto, se de Planejamento e Desenvol

íJ�a1:JFSC (Universidade Fede- vimento Urbano, rebate as

Is' aI de Santa -Catarina) vier afirmações do vereador di

£,.,ara Guaramirim, também zenda que a Prefeitura está

li' tirá uma, quantidade expres- em negociação com a CEF

vil iiva de estudantes oriundos (Caixa Econômica Federal)
.

Portas abertas
Com um pé no PMDB e O PTB do pastor Jair Ale-
hliação marcada para serem- xandre anda atrás de novos

d Dro, o ex-petista Jaime Ne- filiados. Quer reforçar seus

u ,herbon reforça a bancada do quadros para futuras compo
� P.�rtido,na:CâITlarà de Verea- sições. For� 'da coligação
eb ��res. Q�� teráduas cadeiras, que elegeu Moacir Bertoldi

,�� PB�r,ém,ainda �eI1l rumo quan- em 2004, por alegada falta

D�j t%:à �letçã8''para prefeíto em de visibilidade (leia- se

� ��C8. Ex�deJ?�taçlÇl �vo Konell secretarias importantes do

�E ���oveit� � joga lenha na fo- .

ponto de vista político); de

;;���ira, tromgetea�do, de vez aliado o partido virou

OJ ��quando, que retomará seus oposição. E assim promete se

I'b ireitos políticos ca's�ados até comportar. Até quando, não

tI ��10. Para, ser�,andidato. se sabe.

B B L, •

�é atrás .;.' .r.

, ;;Tucaho�;'aridãn1 quietos
� J1h�� � s,���ss�o·inu,nitipal. o
l0 alretorIO ,lista nomes de

i� ��tensiáis candidatos, na
r verdade' sabem que um

.

vôo

1: l�lo �m 2,00,8 é tragédia

� o�unclada: Não pá candida

/I �ras .�?�/��sten�e:s hoje.
� �etnocratas (ex-PFL) e o

� �DB,a{Ja�cei�os no gove�o
b� .

Estado. Que; também
�fetend�ln�:c'ábeça de chana.

x Prefeito Felipe Voigt (PP)
está em Brasília atrás' de
recursos para obras de sanea

mentobásico. Nã rêgião, aliás,
esgoto doméstico tratado só

existe em Jaraguá do Sul.

Cidades como Schroeder e'
Corupá, duas maravilhas da

natureza, ainda jogam tudo
nos rios que abundamnos dois

municípios.

Icõgnita
O Pf fiem se fala. Depois

das eleições majoritárias do

ano, passado, embora a

respeitável performance de .

Esperidião Amin emJaraguá
do Sul, o partido parece que
murchou. Dificilmente; se

reeditará a aproximação com
oPT, omo em outubro de 2006

. por absoluta necessidade de
\

sobrevivência de ambos.
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! MANUTENÇÃO: TÉCNICO DIZ QUE MAIORIA DOS ESTRAGOS É CAUSADA PELOS MOTORISTAS Prefeitura instalará
lombadas eletrônicas'Cancelas eletrônicas geram

�.' "

cnucas quanto a segurança POMERODE instituições de ensino, cOlii
o Centro de Educaç
Infantil Ru th Koch e�
Escola Básica Prof, Cur
Brandes, no Centro, e ac!
cola Básica Hermann Guen
ther, em Ribeirão Clara,)

O Setpom (Serviçol
Trânsito de Pomerode) d�,
iniciar os estudos técnic
para os projetos �
implantação das lombad�i
-antes do término do mê.
sendo a finalidade deSI
estudo a avaliação do
melhores locais e quui
mudanças serão necessáii
para o tráfego local. Michel
Mueller, Supervison.j
Trânsito, afirma que "algu

. mas lombadas serão in�ta
ladas no interior da cida�
e não somente nas ruas qu
cortam o município entl

Blumenau e Jaraguá do Sui

Nos próximos meses,
serão instaladas l ó lombadas
eletrônicas dentro do

perímetro urbano com a in

tenção de levar os motoristas

que cruzam a cidade dia
riamente a, reduzir a

velocidade nos principais
trechos do município, A
responsável pela colocação
e manutenção das lombadas
será a companhia Eliseu

Kopp Ltda, da cidade de
Vera Cruz, Rio Grande do
Sul, que venceu a licitação
aberta pela Prefeitura. O
limite de velocidade per
mitido aos veículos poderá
variar de 40 a 50 quilô
metros por hora. Entre os

locais definidos para receber
os redutores de velocidade
estão as proximidades de

Falta de barreiras e

fechamento quando o

trem não passa estão
entre as reclamações

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

Pelo menos seis dos nove
conjuntos de cancelas ele
trônicas adquiridas pela
Prefeitura em, 2005 estão

gerando reclamações nos

últimos meses. A população
está preocupada com a segu- ,

rança em alguns trechos,�/ '

í' devido à falta de barreiras e

o fechamento da passagem de
veículos quando o trem não

está passando.
Na esquina da Procópio

Gomes de Oliveira com a

Bernardo Dornbusch (perto
da Rede Feminina de Com
bate ao Câncer), a cancela do
lado direito foi retirada há
cerca de dois meses por causa
de um acidente e ainda não

foi reposta. Na Fritz Bartel

(Baépendi), os moradores re-
"

'cl'áínam que o equipamento
anuncia o trem e tranca a

passagem de veículos, mas o

trem não passa. Na Rua
Marisol e na Reinoldo Rau,
uma das cancelas não abaixa.

Cancelas eletrônicas foram adquiridas ao custo de R$ 3,6 milhões e começaram a funcionar em junho de 2005

O comerciante Lincon

Souza, acredita que os equi
pamentos não estão funcio
nando direito por falta 'de
manutenção. Ele afirma ter

presenciado um .aciderite
entre caminhão e cancela há

poucos meses na Rua João,
Rudolfo Loss, perto da Weg
II. ''A cancela baixou e o trem

não passou. Depois a passagem
abriu e a cancela baixou de

repente e bateu no cami

nhão", contou.
Na Waldemar Grubba

(também perto da Weg), o

aviso sonoro e as luzes funçío-

quando o trem não passa não
estão com defeito. Disse que
isso acontece quando o sensor
detecta a aproximação do
carro que faz a manutenção
dos trilhos.

"Às vezes o carro pode
retornar para outro ponto,
mas as cancelas próximas
estão programadas para
fecharem mesmo assim, por,
segurança", explicou. Sobre
cancelas retiradas, afirma
que amaioria é "descuido dos
motoristas". "Todas a semana

temos pelo menos quatro para,
arrumar", ressaltou.

nam, mas não existem can

celas. A vendedora Tatiana
Vicente disse que já viu

vários motociclistas atraves

sando os trilhos enquanto o

trem se aproximava. "Em

[oinville não existem can

celas, mas osmotoristas costu
mam respeitar a sinalização",
comentou. O técnico da

empresa Dataprom, Guiomar
May, que faz a manutenção
das cancelas, disse que a lei

exige somente o aviso sonoro

e luminoso, e que as barreiras
são opcionais. Ele garantiu que
as cancelas que abaixam

DIVULGA;_!
�

Pomerode costuma receber muitos turistas para as festas germânic31

Crianças e adolescentes Comércio internacional
.
norteiam conferência mostra seu potencial

Conseg tenta melhorar
segurança 'no trânsito

c

(,

JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SUL cidades com pólos produ
.
tivos com potencial de ex '

portação, como J araguá o

Sul. Segundo ele, a inicia
tiva é fruto da percepçãoO
que a falta de informaçá.
entre os empresários, en.,

especial o micro, pequeno'
médio, como também n' ,

entidades de fomentO

exportação, traz insegu,

rança para investir no mer 1

cado externo. "O Encome.
veio para esclarecer isto", d�

,

Sem nenhum custo na in� ,

crição, os participantes teW "

acesso a informações acerca0
políticas, ações e da estrUtu
do comércio exterior, além

o :
conhecerem instrumentoS

, le
apoio e estímulo, como OS n

canismos de financiamentO,
"

regras básica�' o funcio',
o ," '�ill

namento do mte 'catnblO c .

tural brasileiro, s�do apr� ;'
sentadas oportuni�ades o

negócios no estrangeiro.

mento. A etapa seguinte é

fazer o mesmo nos arredores
A preocupação com o da Escola Giardini Lenzi, no

trânsito de quatro bairros da Bairro Vila Lenzi. Segundo
cidade fez com que o Con- " Pedrotti, a RuaMarcelo Barbi
selho de Segurança Ovídio representa um problema sério
Nunes resolvesse partir para no quesito segurança.
ação. Para isso, iniciou um "Faltam placas e o acesso a

projeto de conscientização pedestres é complicado
aberto ao envolvimento de porque não existem calçadas.

As crianças precisam andar
na via", explica. Com objetivo
de reverter o quadro o

conselho planeja convocar a

comunidade e entidades

privadas para solicitar

mudanças. Depois de concre
tizar as atividades de cons

cientização e as melhorias no
tráfego nesta região, o Conseg
ainda parte para as outras

duas abrangidas pelo grupo.
A meta é dar seqüência ao

trabalho na� proximidades das
unidades escolares Anna
Towe Nagel e Albano Kanz
ler (KE)

J araguá do Sul será a

sede no dia 11 de julho, do
1180 Encomex - Encontros
de Comércio Exterior, que é
um projeto, desenvolvido
pela Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria
e Con�ércio Exterior, corn o

intuito de estimular a maior
participação do empresa
riado brasileiro, em particu
lar micro e pequeno, no

contexto do mercado inter
nacional.

Para falar sobre o assunto

aos empresários, o analista
de comércio exterio; da
Secex/MDIC, Edgar Luiz

Rodrigues, participou da
reunião da Acijs e Apevi,
assinalando que o Encomex
visa a uma maior aproxi
mação com o setor privado,
sobretudo em capitais e

Terminou na tarde de
ontem a 3ª Conferência Mu

nicipal dos Direitos da Crian
ça e do Adolescente. Foram
dois dias se discussões acerca
de quatro temas principais
que envolveram cerca de 160

pessoas no auditório da
Comunidade Cristã Aliança.

Segundo a presidente do
Conselho, Marise Leitzke
Orthmann, a participação de
jovens foi uma das conquistas
conseguidas nesta edição. Ela
explica que isto ocorreu por
causa'da pré-conferência
realizada no início da semana

especificamente com os ado
lescentes. Todos os inte
grantes da reunião de ontem
se dividiram em oficinas para
formular propostas a serem

colocadas em prática nos dois
próximos anos. O resultado
vai ser encaminhado às con-

Marise: troca de informaçõesoutros cinco grupos: empre
sas, escolas, prefeitura, popu
lação em geral e Polícia Mili
tar. A primeira etapa deve ser

.

concluída até o final deste

ferências regional, estadual e
nacional. Antes disso, porém,
as solicitações passam pelo
crivo dos delegados, que têm
a autorização para fazer

modificações, caso seja pre
ciso. "Este é um espaço cole
tivo de troca de informações,
mas as propostas definidas não
devem ser utópicas", resumiu
Marise. Na pauta do encontro
estiveram discussões sobre o

atendimento aos adolescentes
em conflito com as leis e a ga
rantia da convivência familiar
e comunitária. (KE)

mês e contempla a região do
Chico de Paula. Conforme o

presidente do Conseg, Carlos
-

César Pedrotti, os esforços se

concentraram na Rua Joa
quim Francisco de Paula,
local onde já foram feitas me
lhorias na sinalização. Houve
também conscientização de
trabalhadores e estudantes
que trafegam naquela área e

intensificação do policia-

I
-'
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POR POUCO : COLISÃO CAUSOU GRANDES PREJuízos'MATERIAIS AOS DOIS VEíCULOS ENVOLVIDOS NA COLISÃO PRÓXIMO AO MUNiCíPIO DE MASSARANDUBA

.Om rrAlta velocidade pode ter

IÇà fsido causa da batida
e ocorrida ontem pela

;�: :�rnanhã na rodovia

lien IJé

1.1 OSNI ALVES

o)dJGUARAMIRIMI
h'iMASSARANDUBA
ic 0;

G b Acidente ontem pela
ld� t6rnanhã envolveu dois carros

li i,5em Massaranduba, no limite

est ),com o município de Guara

do ohlirim. Um deles dirigido pelo
uai ibConhecido radialista Henry
áí ;iFredUllrich quando trafegava
hei :�em sentido à Jaraguá do Sul

I'G Lande trabalha .

na rádio

gu u�araguá e apresenta o Pro-

l&ta 11grama do Alemão. Ele dirigia
[ao ío Astra 2.0 cinza de placas
qu u1MDM-8879 de Blumenau e

nl! )jbateu na traseira do Ford KA

DUr hplacas LZY-1602 dirigido pot
Gi�'Marcos Maul, ?4, repre-

sentante comercial também de

Blumenau. A batida foi tão
forte que arremessou o Ford

para fora da pista, além do

acostamento, indo parar no

------�------�------�------------------�--------------------------------------------""
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desnível da estrada. Policiais
Militares controlaram o

trânsito enquanto aguarda
vam a Polícia Rodoviária e o

guincho para remover os

veículos. Ninguém se feriu, ao
contrário, os dois motoristas'

conversavam e riam do acon
tecido. Para Maul, o segundo
milagre além do fato dos dois
estarem vivos, é que ele estava
com o carro de sua filha e não

com o carro zero quilômetro
que adquiriu semana passada
e deixou na garagem de casa.

Ele estava a caminho. de
Guaramirim onde deveria
realizar visitas e se encontrar

com clientes. O tráfego na área
não precisou ser interrompido
em nenhuma das vias, fluindo
normalmente. Acidentes tem
sido freqüentes ao longo da
rodovia SC-413 e as causas

são diversas. Além da velo
cidade imprimida por muitos
motoristas- a estrada não tem
radares nem lombadas ele
trônicas ou posto da PRE, a

sinalização também é defi
ciente. (OA) I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

CÊSAR JUNKES/OCP

::Quadrilha é presa depois de roubar carga

Assaltantes disfarçados de policiais

por um dos assaltantes a

permanecer no local do crime
durante horas. O restante do

grupo fugiu, sendo detido em

Rio Negrinho na noite do
mesmo dia. Djalma Ma

chado, 44, Marcos da Silva,

Núcleo faz inspeção veicular de graç·a

Motoristas escapam ilesos de acidente na. SC-413

Acidente não interrompeu o trânsito, mas os danos materiais impressionaram motoristas que transitvam pela rodovia

. CORUPÁ

Cinco assaltantes de

cal s: cargas foram presos'na BR

� 280, no trecho que liga Com
,

-pá a São Bento do Sul, após
I
roubar um caminhão carre

!gado de fumo. Eles haviam
.

interceptado o motorista, a

caminho de Jaraguá do Sul,
na manhã de quarta-feira
com uma caminhonete da

d ,f
Receita Federal. A ocor-.

U U
rência foi descoberta pela'

e�\ � Polícia Militar quando o

I. próprio condutor telefonou
CIa ,\1 d .

1 J l enunciando-a. Conforme
DUU(,£ ld
.. lnlOrmações da Centra e

ca ,;:'
o i Operações, ele foi obrigado
en'15

.

23, Fernando da Rocha, 24,
Ari Franco da Rocha, 51, e

,
Lucia Pawelski, 46, ainda
transitavam na BR-280, mas'
dessa 'vez em dois outros

veículos com placas de Pato

Branco, no Paraná, e de

[oinville. Depois de detidos,
eles confessaram o roubo e

levaram os policiais até o

local onde a carga estava I

escondida. Com cis assal
tantes foram encontrados
também um revólver calibre

32, seis munições intactas e

três rádios comunicadores. A

quadrilha está presa na

Delegacia de São Bento do
Sul. (KE)

t '::Audiência debate instalação do campus da UFSC
b IQ

.

.

Iler 11rFLORIANÓPOLIS campus da UFSC no Vale elo Segundo Ju�ckes, a

pv lr I
.

d
!sse

tapocu. participação e represen-

t
li� Comitiva composta por O vereador Evaldo João tantes dos dois municípios na

tn.� :n, vereadores de Jaraguá do Sul [unckes, o Pupa (PT), disse comitiva mostra que "não

Ira: eGuaramirim, além de repre- que o secretário mostrou existe disputa política".
ra u sentantes da Acijs (Asso- interesse pela idéia de "Estamos unidos para
ilJli II. ciação Comercial e Industrial implantar a universidade em trazer a universidade ao Vale

I�:' de Jaraguá do Sul) e Amvali Guaramirim. O terreno do Itapocu, onde seja

I ,) (Associação dos Municípios disponível para este fim seria vantajoso para todos", co
)JC Ilr do Vale do Itapocu) parti- doado pela.Prefeitura, fica na mentou. O local será definido
), ", ciparam na manhã de ontem confluência entre a Rodovia por tim conselho formado por

��I ;:',1 de u�a,udiência c_?m � se- do Arroz e a BR-28Q e tem representantes da UFSC e do
- "cretanó de Educaçao Supe- 200 metros quadrados. Ministério da Educação. A
l[e'l' .

J f rror'JRonaldo Morta, em Segundo ele, a proposta decisão do ME, segundo o
) Florianópolis. O objetivo era também agradou o reitor da vereador, deve sair até outu-

- debater sobre a instalação do UFSC, Lúcio José Botelho. bro.

JARAGUÁ DO SUL servação.
Os interessados devem

entregar um quilo de alimento

não-perecível ou agasalho na.
entrada do Parque Municipal

. de Eventos, local escolhido
para verificação .. As doações
serão encaminhadas a enti-

,

dades assistenciais da cidade.
Durante a inspeção, os

mecânicos vão analisar a

situação de diferentes partes

dos carros. Entre elas estão O

motor, suspensão, sistema

elétrico, arrefecimento,
conjunto de freio, caixa de
câmbio e os rolamentos. A·

inspeção acontece entre às 9h
e 16h. O trabalho a ser

prestado hoje no Parque de
Eventos é uma iniciativa: do

.

Núcleo de Auto Mecânicas
visando conscientizar para a

.prevenção (KE)

Amanhã é dia de mais uma.

edição do programa de

inspeção veicular do Núcleo
de Auto Mecânicas da Acijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul). O serviço é

gratuito e pode ser utilizado

por qualquer proprietário de
veículo que queira deixar o

carro em bomestado de con-

(4Iirculo
Italiano

de Jaraguá do Sul
La Festa del Circolo Italiano

Com uma programação que se estenderá por três diar 06, 07 e 08 de julho,
o Círculo Italiano dc jaraguá do Sul estará reunido numa grande família para relembrar e comemorar as tradições
italianas dos seus antepassados através da comida típica regada a WTI huon VInO, música e muito psrlsndo.. ,

,

psrlando... A 17ª Festa Italiana acontecerá no Parque Municipal de Eventos, Pavilhão "A",
No dia 06, sexta-feira, você vai desfrutar de uma saborosa comida italiana, um bom vinho e muita música,

Também, neste dia, serão homenageados descendentes das famílias "Bertoli e Tomaselli".

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

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

Se você prefere dançar, convidamos para vir ao mesmo local no sábado, dia 07 dejulho. Além de poder saborear
os ingredientes da cozinha italiana, você vai divertir-se e dançar ao som da BandaMontreal, do Paraná, ao preço de

R$ 10,00, Durante o baile, o Círculo estará realizando a eleição da rainha italiana de Jaraguá do Sul.

Além desses dois dias de festividades, no domingo, dia 08 dejulho, às 09:00 h, será celebrada no mesmo local uma
missa em italiano.
Em seguida, haverá uma grande confraternização de corais da nossa região, onde cada qual apresentará algumas de
suas tradicionais músicas,

.

Ao meio-dia será novamente servido o prate típico italiano ao preço de R$ 8,00.

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

Mauro Tusset

JoãozinhoJúlio Depiné
Departamento de Comunicação Presidente.

I
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11�8·�ili Encomex
I II

Jaraguá do Sul será a sede do 1180 Encomex (Encontros de
Comércio Exterior), que acontece no dia 11 de julho. O
encontro é desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, com o intuito de estimular a maior participação do
empresariado brasileiro no contexto domercado internacional.
Para falar sobre o assunto, o analista de comércio exterior,
Edgar Luiz Rodrigues (foto), participou da reunião da Acijs e

Apevi, assinalando que o Encomex visa a aproximação com o

setor privado, sobretudo em cidades com potencial de
exportação, como Jaraguá do Sul. As inscrições são gratuitas,
pelo www.encomex.desenvolvimento.gov.br e pelo telefone
(47) 3275-7013.

•0- PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
.,. ,_ FUNDOMUNICIPALDESAÚDE-F.MS
�DlAQ£

'IAIIAIllIABOSUl
'

EDITAL
. PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2007

SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE .

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando aquisição de materiais
odontológicos diversos, destinados as Unidades de Saúde, sob forma de entrega única, conforme
especificações e quantidades no ANEXO I deste edital. REGIMENTO: Lei Federal8.666 de 21/06/93, Lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 3°
INCISO Vii E VIII e DECRETO 5.862/2006 de 09 de outubro de 2006. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 09:30 horas do dia 12 de julho de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
Abertura dos envelopes 01-PROPOSTA-às 09:45hs do dia 12 de julho de 2007, na Coordenadoria de
Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos,
pela equipe Técnica (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes). O
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 09:00hs do dia
16 de julho de 2007, na Coordenadoria de Lícitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA CADA ITEM: Os
valores estimados para aquisição dos materiais estão especificados no Anexo I, juntamente com as

especificações dos materiais. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou
via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 28 de junho de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretario de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preço n" 004/2007
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática
RECEBIM.ENTO DAPROPOSTA: Até 09:00 horas do dia 18.07.2007.
ABERTURA: Dia 18.07.2007 às09:15 hams
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital na integra está à disposição dos interessados na

Secretária da ÇânwaM'l-nicipal de Jaraguá do Sul, situada na Av. Getúlio Vargas. 621 ou pelo fone (47)3374-.2'5)0,' r.'·" "
.

".
.

Jaraguá do'SuI, 28 Junho de 2007.

RUDOLFO GESSER
Presidente

COMUNICADO
ROSANE BEATRIZ SCHMOCKEL, PERDEU TODOS OS

I

DOCUMENTOS.
QUEM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR NO JORNAL O
CORREIO DO POVO. OU ENTRAR EM CONTATO PELO
,FONE: 9901-4225

ABANDONO DE EMPREGO ABANDONO DE EMPREGO ABANDONO DE EMPREGO

Pela presente, convocamos o 5, Diogo
Pinceghe� portador da C1PS n' 3995003,
Série 0001/SC, a comparecer no prazo
de 48 horas na sede de seu empregado�
s,o na Rua Prefe,oJose Bauer, n' 2720,
bairro Três Rios do Sul, sala n' 02,.em
Jaraguá do SuVSC, sob pena de restar
caracterizado a infração prevista na letra
"1", do artigo 482 da Consolidação das
L�sdo TrnbaJho, sefldodemitidoporJusta
Causa.

Pela presente, convocamos o 5, José
Martins, portador da CTPS n' 89963,
SMe 0056/PR, a comparecer no prazo
de 48 horas na sede de seu emplB!lado�
sito na Rua Prefeito José Bauer, nO
2720, bairro Três Rios do Sul, sala n'
02, em Jaraguá do SuVSC, sob pena
de restar caracterizado a infração
prevista na letra "i", do artigo 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
sendo demitido por Justa Causa.

Pela presente, convocamos o Sr: Evandro
Vaiden Vrtorde Souza, portadorda CTPS
n' 63.135, Série 0021-10/SC, a

comparecerno prazo de 46 horas na sede
de seu ernpreqado; s,o na Rua Prefe,o
José Bauer, n' 2720, bairroTrês Rios do
Sul, sala n' 02, em Jaraguá do SuVSC,
sob pena de restar caracterizado a

infração prevista na letra "i", do artigo
482 daCons(j�ação das Les do Trabalho,
sendo dem,ido par Justa Causa.

DC�, aORRACHAS LTDA DCA BORRACHAS LTDA DCA·BORRACHAS LTDA

correlo.comcçocorreíodopovo.con.br

Stammtisch
Amanhã acontece a 1 ª

Stammtisch Bem no Meio do
Mato, no casarão dos Prudy's,
em Garibaldi. A festa inicia às
10 horas e tem a animação do
grupo de pagode Elauê, Papa
de Samba e OJ's. As inscrições
.devem ser feitas no telefone
8403-6460, com Adriano. Os
grupos devem ter pelo menos

30 pessoas e o custo é de R$
50, mais 30 quilos de alimentos.

Baile
A Sociedade Atiradores

Independência, de Jaraguá do
Sul, promove hoje a tra

dicional Festa de Rainha. A
concentração dos sócios está
marcada para as 14 horas na

sede sociaL O baile inicia às
23 horas com animação da
Banda Danúbio Azul. Mais
informações nos telefones (47)
3055-S030 e 3055-8040.

Sopas

Stammtisch de Guaramirim
O lançamento da 2ª

Stammtisch de Guaramirim
acontece hoje, às 19 horas,
no Restaurante do Parque
de Exposições. Cada grupo
pode participar com dois
representantes. Durante o

encontro serão sorteados as

barracas e quatro barris de
chope de 50 litros. O en

contro deste ano será

realizado no dia 14 de julho
na rua Gerônimo Correa,
entre as ruas João Ossowski
e Irineu Vilela Veiga, das 10
às 18 horas, com a parti
cipação de aproximada
mente 50 grupos. As inscri

ções encerram hoje e podem
ser feitas na Casa da Cultura
ou na Secretaria de Esportes
da Prefeitura.

Responsabilidade social

IÚCLEO DE
AnIS

FLÁVIO UETA

O coordenador do Núcleo de Responsabilidade Social da
Acijs e Apevi, Carloiz Ferr�ira da Silva (foto), apresentou na
reunião plenária das entidades a importância de conciliar os
negócios da empresa com parceiras na área de
desenvolvimento social. Segundo ele, a �ada ano cresce a

adesão de empresas no chamado programa de voluntariado
empresarial. A responsabilidade social é um dos mais
vantajosos investimentos que as empresas podem fazer; a custos

I

relativamente baixos em relação aos resultados em potencial.
O coordenador ressalta a importância da responsabilidade .

social como fator de competitividade e da própria valorização
da gestão.

O CORREIO DO POVO

Recaptura
A Polícia Militar em apoio

.

a Polícia Civil e recapturou
um funcionário de uma

tabrlca em Jaraguá do Sul.
O mesmo estav.a com. um
mandado de recaptura do
presídio da cidade, Ele foi
detido e encaminhado

'

para a delegacia. A

recaptura aconteceu na

terça-feira, par volta das 8
horas, na Rua Padre
Gabriel Lux, em Corupá, i,

Ameaça ,

Dois homens que estavam
abordando os alunos que
saiam do colégio Albano

.

Kanzler, em Jaraguá do,
Sul. Segundo o pai de um
dos alunos, além de

ameaças, eles
danificaram a sua

(f'I."'I.
bicicleta, Os dois são
menores (um de 15 e

outro de 17 anos) e foram
reconhecidos e

.. ;

encaminhados para a

delegacia,

Furto
Na terça-feira, 26, uma
casa foi arrombada na

Rua Hermínio Stringari,
Bairro Guamiranga, em

Guararnírlrn. Os
assaltantes levaram'uma
TV 21 i peleaadas, UI'l'l:{jI(iQj l
aparelho som, um ferro de
passar, dois cobertores, e

í

diversas roupas, A políCíâ'
fez rondas pela região e
nada foi encontrado.

.

Os concluintes do curso de polonês da Lighthouse
Idiomas receberam o oertifieado das mãos do cônsul geral
da República da Polônia do Sul do Brasil, [acék Perlin. A
cerimônia de entrega aconteceu no dia 14 de junho no

Museu Emílio da Silva (foto). Este foi o primeiro projeto,
em parceria como Consulado e governo Polonês, realizado
no Brasil. A Associação d�..

Cultura Polonesa de. Jaraguá
do Sul e Massaranduba também são parceiras no programa.
A intercambista Joanna Parzycn (acadêmica da
Universidade de Varsóvia, na Polônia) foi quemministrou
as aulas, que duraramaproximadamente um ano.

A Associação Recreativa
Cultural Rio da Luz "Salão
Barg" promove hoje a Noite
das Sopas e Cremes. O evento

tem início às 19h30. Os

ingressos estão sendo venr

didos a R$ 7. Reservas e

informações. pelos telefones
.<'
3376-2184 ou 9117-1583.

Curso lte pOlonês

DIVULGAÇÃO

o cantor jaraguaense
Luciano Sales se apresentou
na noite de ontem no Palco
Livre da Scar. Na oportuni- .

dade, aconteceu o lança- '.
mento do cd "Linhas do
Horizonte", produzido recen
temente. O.cd custa R$ 15 e

.pode ser comprado nas lojas
especializadas. A Scar abre
espaço a cantores, bandas e _ INDICADORES ECONÔMICO�companhias teatrais sempre
na última quinta-feira de
cada mês.

Palco Livre

'

.• LOTERIAS

concurso: 879
10 - 28 - 29 - 35 - 42 - 46

• LOTOM��I, (
concurso: 731
11 - 18 - 29 - 37 - 39
42 - 44 - 53- 58 - ,65
68 - 71 - 72 - 73 - 75
90 - 97 - 98 - 99 - 00

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,922 1,923 ,II

PARALELO 1,99 2,08 "-
TURISMO 1,880 f�30 II

EURO
COMPRA

2,5840

• BOLSAS DE VALORES

It DOW JONES (N. York) 13.422

It MERVAL (B. Aires) 2.216

" NIKKEI (Tokio) 17�

tljllilt4ij'MOdll:_
0,6735% 822,56

.

I

r�
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIOESPORTIVOIVO OCORRE10 1)0 POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Equipe masculina da Unimed/FME vem de derrota na quarta-feira e hoje enfrenta Xaxim às 20h30 no Ginásio Arthur Müller

Abavi/Balneário Camboriú,
em partida válida pela
primeira rodada do returno.

Na seqüência, o-time mas

culino da Unirned/FlviE
enfrenta Xaxim, em jogo da

segunda rodada do returno.
Os meninos· vêm de

derrota. Na noite de quarta
feira, também nó Arthur

Müller, perderam na pror

rogação para Itajaí por
81x76. Mas o técnico Milton
Mateus acredita que, mesmo

sem vencer na competição,
o time vemmelhorando. "Foi
um dos nossos melhores

jogos. Mas nosso objetivo
principal é o regional dos

L JULIMAR PIVATIO
r JARAGUÁ DO SUL

As duas equipes da cate

goria juvenil do basquete
jaraguaense entram em qua
dra hoje, a partir das 19h, no
Ginásio Arthur Müller. As
primeiras a jogar são as

meninas da Faculdade Jan
gadaIFME, que defendem a

li�erança e a invencibilidade
na competição contra a

[oguinhos Abertos, pois faz
três anos que não disputamos
a fase estadual". Segundo
Mateus, o planejamento foi
todo em cima desta compe

tição. "Desde o começo do
ano vínhamos nos prepa
rando para isso. Sabíamos das
dificuldades' que íamos

enfrentar, pois nosso time é

mais novo", afirmou.
Já asmeninas chegam com

moral, mas, ao mesmo tempo,
apreensivas com relação ao

returno. Ao menos é o que
acha o técnico Júlio Patrício.
"Muitos times se formaram

pouco antes do" início da com- .

petição. Como a gente tinha

-,

uma base formada, saímos na
frente das adversárias", ana
lisou. "Mas agora, acredito
que todas tenhammelhorado
e a gente vai encontrar mais

dificuldades", completou.
Patrício também acredi

tava que não seria tão fácil

para conseguir a liderança.
"Claro que temos o objetivo
de vencer todas as partidas.
Mas, contra [oinville, por
exemplo, pensei que seria

mais difícil". Para o jogo
desta noite, nenhum desfal
que. "As atletas tiveram uma

semana de descanso depois
de um ritmo forte de trei

nos", disse o treinador.
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DE FUNDO por Julimar Pivatto

FÓRMULA 1

Juventus
A equipes de base do
.Juventus/FME encerraram na

quarta-feira, em

"Florianópolis, a participação
na primeira fase do Estadual.
Os dois times foram

superados pelo Figueirense.
A categoria juvenil, garantida
na próxima fase, perdeu por

. 2x1 e os juniores se
.

despediram sofrendo uma

goleada por ?xO e marcando
apenas dois pontos.

� �ODADA DUPLA: FEMININO BUSCA MANTER A INVENCIBILIDADE E MASCULINO QUER PRIMEIRA VITÓRIA • LI NHA

Natação
Quatro atletas da equipe Ajinc/Urbano/FME viajam este fim-de-semana
para o 240 Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno. Gislaine Mello
disputará os 200m peito, Helena Gschwendtner nos 50m livre, Amanda
Guimarães nos 100m e 200m peito e Ariana Félix nos 200m costas
serão as representantes jaraguaenses. ''A expectativa é que pelo menos
uma dela fique entre as oito melhores do Brasil", disse o técnico
Ronaldo Fructuozo, o Kika. Mas ele adiantou que as dificuldades serão
grandes, já que a competição terá recorde de participantes - 515
atletas de 94 clubes do Brasil. As provas acontecem no Rio de Janeiro.

Basquete [uvenílIaz dois

jogos hoje no Arthur Müller
. I .. . •. -!! _ ",

1 � 111 } I"'; 1;; '., .'';'" .:., ._ ...... .j., , ..... j r.o ,_ <:4 j,

Meninas enfrentam
Balneário Camboriú e

masculino joga·
contra Xáxim

Encontro
Neste sábado, 30, o Colégio
Marista São Luís recebe o

encontro de pólos de
voleibol, mantidos pelo PECI
Segundo Tempo. A partir
das 8h, cerca de 500

crianças até 12 anos de 18
escolas do município
participam do evento. Elas
competirão na categoria 4x4.
O objetivQ do encontro é
incentivar ainda mais a

prática esportiva.

Estadual
A Malwee tem dois jogos
pelo Estadual, onde vem

sendo representada pela
equipe sub-20. Hoje, às
20h30 em Pomerode,
enfrenta o, líder São Miguel
do Oeste, que venceu todas
as partidas que disputou.
Amanhã a Malwee promete I

um grande jogo contra o

Joinville, no Ginásio Ivan
Rodrigues.

Liga Futsal
Ontem à tarde, os jogadores

, da 'equipe principal viajaram
para o Rio de Janeiro onde
fazem as duas últimas
partidas da primeira fase da
Liga. Amanhã, às 16h,
enfrentam Petrópolis e, na

segunda-feira às 19h15, é a

vez de Macaé. Esta última
terá transmissão da SporTV.
A Malwee ocupa a vice
liderança da competição.

-,

�
,

.

;
,Diego diz que, time

se desestabilizou
!
.i

,
,

;
I
,
,
•
,

Diego reconhece que o time' :.

I
I

I

i
I
!
J

não manteve o ritmo após
.

levar o segundo gol, marcado
por Morales. "Ali o time se

desestabilizou" .

Considerado o melhor

jogador do Campeonato
Alemão, Diego pede que a

Seleção mantenha o mesmo

padrão de jogo apresentado :
na primeira etapa. "Acho que

.j

não é hora de mudar tudo só

por causa de um resultado,
precisamos ter a cabeça no

lugar".

Comunicamos a todos os nossos assinantes que pagam .

mensalmente àtravés do débito em fatura de energia
elétrica, que no mês de maio foi implantado e atualizado o

novo sistema de dados junto à Celesc, gerando atraso na

cobrança. Por este motivo, os que não receberam o

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

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

Depto. Financeiro
,fi Jornal O Correio do Povo

Em Ctso de dúvidas ligu�:

Comunicado ao Assinante

O CORREIO DO POVO

\
,

JORGE PIAZERA

Consternados com seu falecimento, agradecem a

todos que remeteram flores, coroas, cartões e

acompanharam o mesmo até sua morada
eterna.

PUERTO LA CRUZ

,

O meia Diego, ,titular no
jogo de estréia na Copa
América, diz que a Seleção
Brasileira deve manter o

mesmo estilo de jogo apre
sentado na derrota para o

México, por 2xO, em Puerto
Ordaz. No entanto, o ex

santista admite que a equipe
se desestabilizou após levar os
gols. "Começamos o jogomui
to bem e tomamos o primeiro
gol quando estávamos ·me
Ihor", afirmou. No entanto, .

PUNiÇÃO

Kubica volta a Santos pode ter
correr na França portões fechados:

O piloto polonês Robert
Kubica foi autorizado a

disputar o Grande Prêmio da
França de Fórmula 1. Ku

bica, que sofreu um grave
acidente durante a corrida
no Canadá e havia sido
vetado para a prova nos

Estados Unidos, passou por
examesmédicos. "Estou com
100% de minha forma física.
Estou pronto para esta

corrida e contente por ter

perdido somente Indianá

polis", disse o piloto.

Se a suspensão de um

jogo for mantida pelo STJD,
o Santos enfrentará o líder

Botafogo, no próximo dia 14
de julho, com portões fe
chados. Logo após o

julgamento, o gerente
jurídico do alvinegro, Mário
Mello, disse que a tendência
era não recorrer da pena de
uma partida. O Peixe foi
condenado por causa de um

,
tênis atirado no gramado
durante o clássico contra o

Corinthians.

Agradecem especialmente aos que doaram sangue;
médicos e enterrneiros que tornaram mais amena
a sua caminhada nestes últimos meses de vida.

Convidam parentes e amigos para participarem na
'

próxima sexta-feira 29/06, às.19:00 h, da missa de
sétimo dia a ser celebrada na Igreja Matriz São
Sebastião - Centro.

"Crer na vida, nas pessoas, crer no amor." - Este
era o lema de vida do Sr Jorge
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A jogadora Fabiana
acredita que o grupo
tem condições de

. melhorar até o Pan

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

O Brasil deu show na

Arena. E a torcida j ara
guaense também. Em pouco
mais de uma hora, a Seleção
Feminina de vôlei fez 3 sets a

O (parciais de 25/22, 25/22 e

25/12) no segundo desafio

.

contra a Sérvia, repetindo o

resultado da última terça
feira em Brusque. As atletas
embarcam hoje para o Rio de

Janeiro, onde amanhã de
.

manhã fazem o terceiro jogo
contra as sérvias, na rei

nauguração do .11aracanã
zinho.

O primeiro set começou o

time sérvio melhor que em

Brusque, acertando mais o

saque e equilibrando o jogo,
mas com o B�asil sempre à
frente do placar. O bloqueio
brasileiro começou a entrar Ifos

pontos finais, mas o set acabou
em um erro de Nikolic, que'

'OCORREIO O CORREIO DO POV

deixou o placar em 25/22. No
segundo set, o time europeu
voltou. melhor e abriu 4xO. O
técnico José Roberto Gui
marães pediu tempo e o Brasil
melhorou. Mas as sérvias vol
taram a ficar a frente, abrindo
19x16,mas novamente as donas
da casa viram e fecham 25x22
com uma pancada de Mari.

O terceiro set foi o mais

tranqüilo. Em nenhum mo

mento as sérvias ameaçaram
reação, é o jogo fechou com

Fabiana. "Elas (as sérvias)
entraram melhor, com mais
ritmo de jogo. Começaram
sacando bem, mas conse

guimos nos recuperar e ven

cer", .disse Fabiana. Ela acre

dita que o time possa melhorar
até o Pan. "Acredito.que até

lá; estejamos bem preparadas e

prontas para o título", co
mentou.

O técnico José Roberto
Guimarães disse que o time
brasileiro se portou melhor.no
primeiro jogo. ''A equipe esteve
mais concentrada e acredito
que nosso terceiro set de hoje
(ontem) foi como no jogo de

Brusque. Eu espero que até no

Pan, a gente esteja muito bem
preparado", disse.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
.

Fabiana (9) disse que espera a equipe pronta e preparada para disputar o título dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro

DE NOVO: SELECÃO SOFRE NOS DOIS PRIMEIROS SETS, MAS VENCE SÉRVIA POR 3 SETS A O� ,

Brasil dá show na Arena Jaraguá e faz 3xO

Rua: e
cata

, 1.86Q PRÓXIMOA LOJAYAMAHA
ve .co .br e- a'

o

f
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EM VISITÁ À RÚSSIA,
CHAVES CRITICA O
IMPERIALISMO AMERICANO

DIVULGAÇÃO
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ALTA FOI DE 26,9% NOS PRIMEIROS CINCOMESES 00 ANO

Aumentam exportações
para o Mercosul·
O produto mais
vendido para os países
do bloco é o papel
cartão kraftliner

ROBERTA KREMER CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

As exportações de Santa
Catarina para o Mercosul
tiveram alta de 26,9% nos

primeiros cinco meses do ano,

divulgou a Fiesc (Federação Maria Tereza diz que uma diversificação da pauta de produtos
das Indústrias de Santa

Catarina) nesta semana. O
crescimento superou a média
nacional (19,9%) e até mesmo
o total de vendas externas do
Estado (19,47%). Mas, as

'

importações de produtos do
bloco também subiram de

janeiro a maio de 2007 e

chegaram ao índice de 21,22% ,

em comparação com o mesmo

período de 20p6.
Até o último mês de maio,

as exportações foram de US$
263,4 milhões, enquanto que
nos.cinco primeiros meses do
ano passado o valor foi de US$
207,5 milhôes. "Neste

momento, osmercados visinhos
continuam demonstrando a

importância de ter uma relação

comercial harmoniosa com os

países próximos. Mas o que eu
defendo, com muita ênfase, é
que as exportações catari

nenses, desde os últimos cinco
anos, estão ampliando seu

mercado. Houve uma diver

sifícação da pauta de produtos
e issomostra claramente que a

política comercial das empresas
de Santa Catarina vem' se
acentuando cada vez mais em

um 'alto grau de interna

cionalização", observa a

presidente da Câmara de
Comércio Exterior da Fiesc;:
Maria Tereza Bustamante.

O produto mais vendido

pelas indústrias .catarinenses
continua sendo o papel cartão

kraftliner, o que somou US$
28,45 milhões entre as vendas
feitas para a Argentina,
Uruguai e Paraguai. Um
aumento de 68,8% na mesma

comparação de períodos. Os
refrigeradores e congeladores,
que de janeiro a maio do ano

passado eram os produtos mais
vendidos aos três países
vizinhos, registraram aumento

"de apenas de 0,79% e somaram

US$ 24,03 milhões, assim

passaram a ser o segundo
produto, mais procurado. As
carnes suínas congeladas
cresceram 82,97% e chegaram
ao terceiro lugar nos em

barques, com US$ 20,17
milhões.

se pode ter multas de
trânsito,parceladas
FLORIANÓPOLIS recursos para esse fim, dentro

das formalidades legais e

Apresentando na quarta-
'

financeiras", explicou.
feira pelamanhã na Comissão Segundo Odete, o par
de Finanças e Tributação um celamento permitirá aos

substitutivo global ao Projeto contribuintes com merior

de Lei 44/07, de autoria do poder aquisitivo o cumpri
deputado Kennedy Nunes mento de suas obrigações e,

(PP), a deputada Odete de ao mesmo tempo, possibilitará
Jesus (PRB) trouxenovamen- ao Estado um aumento

te à pauta a proposta de significative deis recursos

,parcelamento das multas de arrecadados. "O projeto não

trânsito no Estado de Santa estabelece qualquer tipo de
Catarina. Anteriormente, por isenção, anistia ou renúncia
decisão da Comissão de de receitas e nem mesmo

"Constituição e Justiça, a altera a competência de arre
iniciativa tinha sido arqui- cadação de qualquer multa'
vada sob a alegação de in-' aplicada", esclareceu.

, constitucionalidade. Ao sair da reunião, a,

Ao defender a emenda deputada Odete confirmou
substitutiva, a deputada que estava otimista quanto à

adiantou que o parcelamento tramitação do projeto na

poderá entrar em vigor a Assembléia. "É um projeto de
partir de 1 Q de janeiro de grande interesse social, tendo
2008. "Isso para que o Poder em vista que ninguém leva
Executivo tenha a possibili- multa no trânsito simples
dade de estabelecer e estimar mente por querer", com-,
no orçamento do próximo ano pletou.

SEGURANÇA

SWAT treina

policiais de se

Integrantes da Polícia
Militar e da Polícia Civil de
Santa Catarina estão parti
cipando durante, toda a

semana, em Florianópolis, de
um treinamento com dois
oficiais da SWAT - Special
Weapons And Tactics (Armas
e Táticas Especiais) do Texas,
nos Estados Unidos.

Os : oficiais Cristian
dAlessandro eWill Mercado
ministram aos catarinenses o

treinamento em operações
especiais. 'Recentemente, 0$

policiais norte-americanos

deram' palestras no Centro de
Ensino da Polícia Militar para
alunos do curso de aperfei
çoamento de oficiais.
A SWAT é uma unidade

paramilitar de polícia espe
cializada, que atua nos

departamentos de polícia das

grandes cidades, e treinada

para executar operações de,
risco.

JJ
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Pelo Estado
Insistência
O presidente da Fampesc, Cloir Dassoler,
está preocupado com o andamento das
questões ligadas ao início da migração para Divúlgaçâo
o Supersir'nples.lsso porque, a Lei Geral,
que entra em vigor na próxima semana,
define parâmetros na tabela que amplia a

carga tributária de alguns serviços que hoje
são beneficiados, no Estado, pelo crédito
tributário do ICMS. A única solução que ele
vê é a definição urgente da continuidade
deste benefício para os micro e pequenos
negócios catarinenses. Na reunião que foi
alinhada o decreto de criação do Comitê Gestor
catarinense, estiveram presentes diversas
entidades do setor e outras autoridades. Entre
eles os deputados Silvio Dreveck (PP) e Dirceu
Dresch (PT) - na foto com Dassoler. A reunião
aconteceu na Alesc e de lá saiu a definição sobre
pedir ao comitê gestor nacional a ampliação do
prazo para o final do ano. O dirigente acredita
que é pouco. A solução estaria em manter o
benefício do crédito tributário do ICMS.

Judiciário 'e a cena olítica
O presidente da Associação dosMagistrados Brasileiros, catarinense
Rodrigo Collaço; abriu o 10Congresso doCentro de Estudos Jurídicos do
Poder Judiciário do Estado. Em sua palestra, ontem, disse queoJudiciário
se aproximou da população após a criação daConstituição de 1988.
Collaço afirmou que antes o Judiciário julgava processos que não tinham
relevância junto à população, mas que esse cenáriomudou. No decorrer

'

da conferência, omagistrado explicou como funciona a apliatção do foro
privilegiado e falou ainda sobre a desmoralização crescente das instituições
públicas. Encerrou sua palestra dizendoque a decisão do juiz não pode se

basear em opiniões públícas."Não podemos julgare condenar uma pessoa
sem provas por causa daopinião da população'; finalizou.

'

"

Divulgação
Governador Luiz Henrique teve encontro de
negócios com mais de 150 empresários on
tem na Itália. Falou das oportunidades de in
vestimentos em Santã Catarina, do potencial
turístico e dirigiu-se em especial aos industriais
e importadores de carne suína e bovina. Des
tacou a certificação conquistada pelo Estado
junto à OlE recentementee a infra-estrutura de
comunicação e transporte, que favorecem a

exportação. Para o diretor da Associação ltalía-
- na de Carne (Assocarni), François Domei, em
bora a política de importação de came italiana
siga as normas da União Européia, são boas as
qualificações catarinenses neste setor, opinião
reforçada peloministro da Agricultura da Itália,
Paolo de Castro, que anunciou: vai propor à
União Européia a abertura de uma quota para
importação de carne de se.

Novo
A Secretaria de Desenvolvimento Regional de
Canoinhas tem um novo titular. O governador
em exercício Leonel Pavan deu posse ao secre
tário EdemilsonVerka, que assume o posto dei
xado porWilson Pereira. Na cerimônia, ontem,
Pavan disse que Canoinhas pode experimentar
caso se concretize a instalação da indústria in
diana que planeja produzir petróleo a partir do
minério de xisto. Verka afirmou que já em seus

primeiros dias à frente da SDRqueragilizar a via
bilização de convênios entre o Estado e os mu
nicípios já que em 2008, ano eleitoral, os prazos
para formalizar qualquer repasse de recursos se
encerram em março, respeitando a Lei Eleitoral.

Prêmio
Terminam hoje as inscrições para o Prêmio
CNVFiesc, que busca divulgar as ações dê rne-.

Ihoria, economia e qualidade criadas nas em

presas. As etapas regionais começam dia 19 de
julho, quando será escolhido o case vencedor
de Florianópolis: Mais informações no site
wwwsc.senaLbr.

'

Denúncias
o líderdo PPS naCâmara, FernandoCoruja"pe- I

diu o afastamento de Renan Calheiros da presi
dênda do Senado. Disse Ónte'm hà'tiibun'à-'da \,,

Casa que considera gravesastdenúncias cpfitra ,�,

o peemedebista, acusado de receber dinheiro I
de um lobista para pagar despesas pessoais.

Bolsa
A recém criada Escola Sesc de Ensino Médio, . )

no Rio de Janeiro, oferece oito bolsas de estu- "

do integral para candidatos de Santa Catarina
-, que vão ingressar na 1 a sériedo cursoem 2008.
As vagas são abertas ao público em geral. As
inscrições se encerram dia 6 de julho.

Repúdio
Alesc aprovou ontem mOQão proposta pela
bancada do PT em solidariedade ao deputado
federal Carlito Merss. O parlamentar tem sido
vítima de campanha difamatória em Joinville,
acusado de serfavorável ao aborto. A bancada
considera o ato uma tentativa de antecipação
do processo eleitoral de 2008, por isso repudia
a ação do Conselho MuniCipal de Associações
de Moradores (Comam), ; :'

� .; '
"

,

"

1;':. -'(
1
.... ;. �

" .•

,

, NovaSigla' ,

o ministrodoTrabalho e Emprego, Carloslupi,
visita o Estado hoje. Vai conhecei' os projetos,
sociais do padreVilsonGroe e oUvir osmotivos
para ampliar o campo de atuação do BROE,
que passaria, como defende o govemapor
Luiz Henrique, a termaior atuação na área so

cial se fosse incluída a letra Us" no final da sigla
(BRDES);

,

'

Em debate
,

Rio do Sul recebeu ontem audiência públi,� j

ca que trata do biocombustíyel como alter
nativa para Santa Catarina. O encontro foi

promovido pelaComissão de Constituição e

Justiça da Alesc e presidido pelo deputado
Pedro Uczai (PT).

Associação dos Diários do Interior - ADIfSC
-

colunaadi@cnrsc.com.br
-------��------�--------------�--����-

CHICO ALVES COM CARLA OARJANO, ROBERTA KR'EMER/FLORIANóPons

Associação des DIários do Interior

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco •

Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Cau3rinense - Diário da Cidade
Diário da Manhã - Díário do Iguaçu' - olJrio O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jornal,O Iguassu - Município Dia-a-dia - NotiScl'1
- OAtlântico - Jornal Perfil- OVale :Sul Brasil-'A
Tribuna - Tribuna Catarinense - VozRegional
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PANORAMA O CORREIODOPOVO
cademobteocorrelcdopovo.com.br

COBRA DOS EUA E UNIÃO EUROPÉIA FLEXIBILIDADE NA AGRICULTURA

se

urvar .ao biodiesel'
elesJi'lão abrirem

agricultura, não
mais conversai,

�e;9 Pf,é?,ipenté
.}"

..

,;:' _,'
< .�

';:,<�.".if<,��� : ,<::"i{.,:l
SILlA: :, '�', �...

,::;;:,\,;; �;;:';1�:;{\£t,:,:, , .. ",'. .

A�6s':e:f��;�;��s,o �à:.reuníão
OMe (Q�gql').lzaçaoMun
IdbC���t,9fó) na semana
s�'d�;"'ê/iíp'��Údent'e Lula

ticou ontem os EUA e a

ião Européia e disse que o

ndo ainda "vai se curvar

bibdiesel" ,

"A mesma flexibilidade Lula discursa no lançamento do Plano Agrícola e Pecuário do Planalto

e eles (países ricos) exigiam
nós nos produtos indus

is e no setor de serviços,
s queríamos que eles abris

I

i
na questão. da agricul-

a, Mas eles não abriram.

ROOSEWELT PINHEIRO/ABR

rodada de qualquer discussão
que a gente quiser fazer no
século 21".

O presidente também

disse estar convencido de

tão, não tem negócio", "que o mundo vai se curvar à

rmou Lula, no lanç�rhento' questão do biodiesel". "É
Plano Agríçola e Pecuário apenas uma questão de

7-2008. tempo. Não aceitamos o argu-
Para o presidenté' brasi- mente de que os �iocombus-
ro, um acordo J:là� nego- tíveis vão ocupar a área de

i çÕf1�('�a::;�Qd�4�qer;P.õl),.a �.alimentos, ,que vão ocupar a

� serª,tP.§§�ível s�)13l�JJp:�ãQJ '. Amazônia'', destacou.

ropéia-eos Estados Unidos A Rodada de Doha, da
uzirern os subsídios agrí- OMC, foi iniciada em 2001 e

las. Por outro lado, as' tinhaoobjetivodeconcretizar
ções desenvolvidas cobram a Iiberaliéação do comércio

Brasil mais abertura na mundial em diversos setores -

a industrial. agricultura, indústria e servi-

Lula voltou a destacar a ços, por exemplo. Entretanto,
portância do" biodiesel. desde 2003 criouse um impasse

,I ós precisamos, ter cons- entre os países desenvolvidos e

Ie ência que a -agricultura os em desenvolvimento.

i nha uma importânciamaior Depois do fracasso da

fi n medida em que os rodada de negociações em

10 combustíveis entram na Cancún, em 2003, o Brasil
: ,;

passou a ser visto como uma

espécie de líder das nações
em desenvolvimento no

comércio mundial. O país
vem, desde então, cobrando

a redução dos subsídios

agrícolas na União Européia
e nos Estados Unidos. As

nações desenvolvidas, porém,
cobravam do Brasil mais
abertura na área industrial.

A Rodada de Doha

deveria ter sido encerrada no

fim de 2004, mas foi sendo
adiada por conta da falta de ..

acordo. Em julho de 2006, foi ,

abandonada. Nos últimos

meses, diferentes países
'moStraram interesse em

retomá-la, mas a reunião da

quinta-feira, 21, quando
Brasil e Índia decidiram se

re tirar das negociações,
voltou a mostrar que as

diferenças ainda não foram

superadas. (Site G 1)

.,
'

"

MDB el�ge presidente
o Conselho de Ética
AsíUA
o Conselho de Ética do'
nado elegeu na noite de

arta-feira, 27, o senador
eomar ,',' Quintanilha

( MDB-TO) para presidir o
,

gão em substituição a Sibá
achado (PT-AC), que

r nunciou ao cargo na terça-
D ira, 26. '

.

Quinta�ilha �enceu o

I der do PSDB, Arthur
irgilio (AM), por nove votos
seis. AQ i:'�do, são 16 votos.
III a prqsença do senador

� ffersorl',Pétes (PDT-AM),
rarn �5 votantes ..
O di� foi de longa

I e ociação noSenado. Pela

manhã, o PSDB anunciou a

candidatura de Virgílio e

propôs um acordo aos aliados

de Renan: o líder tucano fi

caria com a presidência e a

relatoria do processo seria

. entregue ao senador Aloizio
Mercadante (PT-SP).

Mercadante recusou e

sugeriu ficar com a presi
dência, passando a relatoria

ao PSDB. Como maior

bancada, o PMDB, no en

tanto, não abriu mão da

presidência. O partido'
lançou o senador Quin
tanilha e, sem acordo, os dois
candidatos'disputaram o

cargo.

REGULAMENTAÇÃO

Lula defende
limitar greve

Cerca de 40 servidores do
Incra (Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrá
ria) realizaram protesto diante
do presidente Lula na quar

tafeira, 27, em cerimônia no

Palácio do Planalto para
reivindicar aumento salarial.

Exaltado; Lula reagiu e

defendeu a regulamentação do
direito de greve no funcio
nalismo público. "Eu não sou

'contra a greve, eu quero é

regulamentar a greve. Nin

guém pode ficar 60 dias sem

trabalhar e depois receber os

dias que não trabalhou. É pre
ciso receber os dias que tra

balha", afirmou o presidente.

• PELO

II

I
I

Chávez critica
EUA e diz ter

. saudade da
União Soviética

Em sua quinta visita oficial à Rússia, o presidente venezuelano;

Hugo Chávez, afirmou ontem que o "imperialismo americano" pode
acabar com o mundo. "Ou quebramos o imperialismo americano

ou o imperialismo americano quebra definitivamente o mundo",
afirmou Chávez ao inaugurar o centro cultural tatíno-amerlcano
Simón Bolívar na sede da Biblioteca Estadual de t.iteratura

Estrangeira Rudomino, na capital russa.
Num discurso que durou mais de uma hora durante uma

recepção em Moscou, Chávez lamentou o fim' da União Soviética e

agradeceu Putin por demonstrar solidariedade com a Venezuelá

em seus atritos com os Estados Unidos, Chávez também negou
que tenha viajado ao país apenas para comprar armas.

O primeiro .ato oficial de Chávez na Rússia foi presidido pelo
prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, que incorporou o discurso chavista

contra os Estados Unidos, "Não pode haver no glóbo terrestre o

mundo unipolar que um país quer nos impor". t',

Ele afirmou que a

visita não foi só

para comprar
armas

. TECNOLOGIA NUCLEAR

Hugo Chávez disse ontem, em visita a Rússia, que o país
poderá desenvolver uma tecnologia nuclear civil no futuro.

"O Irã tem o direito de desenvolver uma indústria nuclear

civil, pois é um país soberano", disse Chávez, "no futuro,
Caracas também poderá seguir nesta direção",

,I

EUA EM BAIXA
O sentimento anti-americano cresceu no planeta e a opinião
pública desconfia das grandes potências, revela uma pesquisa
realizada em 47 países e publ1cada na quarta-feira, 27, A
sondagem, realizada pelo instituto americano Pew Research

Center, revela que o meio ambiente é.aqora a maior preocupação
em vários países,

CRíTICA AO MERCOSUL
O jornal paraguaio ABC Color publicou em seu editorial ontem

duras críticas ao Mercosul e ao governo brasileiro, Com o título

"Chegam os presldentes de um Mercosul inútil", o jornal
reproduz declarações de que o Paraguai estaria "insatisfeito" com
o bloco, A cúpula do Mercosul se reúne em Assunção até

sábado.
.

Horarío;

!9! 3D a� :!3!OO horas
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CONSERVAS CASEIRAS DEVEM SER CONSUMIDAS RAPIDAMENTE

Conservas e compotas:
praticidade e sabor
No início da agricultura,
o homem precisava

\ descobrir uma forma de
conservar para
consumir os alimentos
.até a próxima safra

As conservas e compotas
são opções muito criativas co
mo petisco ou para acom

panhar outras receitas. Além
disso, dão um toque especial
no sabor tanto de pratos
salgados como doces.

Desde a mais remota anti

guidade o homem vem bus
cando formas de conservar e

preservar os alimentos. Como
não existiam supermercados,
nem sempre era possível

. conseguir ingredientes fres
cos e de boa qualidade. Além
disso, as safras anuais eram'
bem definidas e, deter
minados ingredientes, só se

.

conseguiam na época da

•• tl.soJheita.
.

,

Com o início da agricul
tura, o homem precisava des
cobrir alguma forma de
conservar o excedente da

produção para ser consumido
até a próxima safra e, mesmo
acontecia com produtos de
origem animal.

Além do cozimento, que
ajuda a conservar os alimen-

Hoje em dia, o consumo de conservas é muito mais pela praticidade

tos, o gelo foi provavelmente
uma das primeiras formas de

conservação a ser descoberta.
Porém, não havia gelo à

disposição e por isso, outras
formas de preservação-deve
riam ser buscadas.

O sal é uma fotma antiga
de conservação, bem como a

conservação em vinagre e em

óleo. As frutas não podem ser

conservadas em sal e, com a .

invenção do açúcar, o homem
descobriu que compotas e

geléias conservavam a's frutas
por um longo período.

Hoje em dia, o consumo

de conservas é muito.mais por
. praticidade e por estarmos

habituados a produtos como

geléias e picles. Portanto; o
conceito do que seria uma

conserva mudou e passamos
a preparar receitas mais
elaboradas e sofisticadas

Compota de gOiaba
Ingredientes: 3 xícaras (chá) de açúcar; 6
cravos-da-índia; 4 canelas em pau; 20
goiabas'vermelhas maduras; 5 anises
estrelados

Preparo: Descasque as goiabas, corte-as
ao meio, retire as sementes e coloque-as
em uma tigela. Junte 1 litro de água, cubra
a tigela com filme pia' stico e deixe
descansar por 4 horas. Escorra a água e

transfira as goiabas para uma panela.
Espalhe o açúcar e junte a canela, o anis
estrelado e o cravo. Leve a panela ao fogo
baixo e cozinhe por 1 hora, ou até as

goiabas ficarem macias e a calda
encorpada. Retire do fogo e deixe
descansar por mais 4 horas. Em seguida,
leve a panela novamente ao fogo por 30
minutos, ou até levantar fervura. Retire do
fogo e deixe esfriar. Despeje a compota .

em um vidro esterelizado com tampa, com
capacidade para 3 litros e tampe. Guarde
na geladeira ou em temperatura ambiente
por até 6 meses.

utilizando técnicas ancestrais
de conservação.

CUIDADOS- Basicamente
podemos preparar conservas a

partir de quase todas as frutas
e legumes: As frutas normal
mente em caldas ou trans

formadas em geléias e os

legumes sob a forma de picle .

O importante no preparo de
conservas é a manipulação
dos alimentos e a aplicação de
concei tos rigorosos de

higiene. Conservas caseiras,
preferencialmente devem ser

consumidas rapidamente e

mantidas em geladeira. Outra
forma de conservar alimentos
é pelo método de esteri

lização. Neste, prepara-se a

conserva fervendo os ingre
dientes pelo tempo necessário
à esterilização. Normalmente
para vidros de 500 ml ferve
se tampados por 30minutos.

Flambe a goiaba em calda com conhaque e sirva
com chantilly ou sorvete

'.'!'

Mini'cebolas agridoces
Ingredientes: sal a gosto; 1 xícara (chá) de açúcar; 3 xícaras (cháj-de vinagre de vinho
branco; 5 cravos-da-índia; 25 mlnicebolas descascadas

Preparo: Coloque em uma tigela as mibicebolas, 2 colheres (sopa) de sal e 1 litro de água.
Tampe a tigela com um prato, pressionando as cebolas, e deixe descansar durante 24
horas. No dia seguinte, escorra a água e transfira as minicebolas para uma panela. Despeje1 litro de água, leve ao fogo e cozinhe por 25 minutos, ou até as minicebolas ficarem
transparentes. Retire do fogo, escorra a água e reserve as minicebolas. Em uma panela,
misture o açúcar, os cravos e 1/2 litro de água. Leve ao fogo e cozinhe, mexendo de vez em '

quando, por 40 minutos, ou até obter uma calda cor de guaraná. Adicione o vinagre e
cozinhe, mexendo de vez em quando, por mais 5 ininutos. Acerto o sal e 'retire do fogo.
Deixe esfriar por 20 minutos. Disponha as minicebolas em um vidro esterelizado com

tampa, despeje a calda e tampe. \

Dicas: Esta conserva pode ser armazenada por 2 meses na geladeira ou em temperatura
ambiente.

Picles à jardineira
Ingredientes: 1/2 xícara (chá) de sal; 25
buquês pequenos de couve-flor; 250 g de
cenoura baby; 10 rabanetes pequenos
limpos; 1 litro de vinagre de maçã; 25
buquês pequenos de brócolis; 15 couves
de-bruxelas limpas; 2 talos de salsão sem
as folhas; 10 minibatatas; 10 minimilhos

p'reparo: Lave as batatas, esfregando a

casca com uma escova pequena. Caso a

batata apresente pontos pretos, retire-os
com uma faca. Coloque todos os vegetais
limpo e lavados em um cesto de aço
inoxidável e reserve. Em uma panela
grande, coloque o vinagre, o sal e 1 litro de
água. Leve ao fogo e, assim que ferver,
encaixe o cesto com os legumes. Cozinhe
por 10 minutos, ou até os legumes ficarem
"ai dente". Retire os legumes do fogo e

espere esfriar por 20 minutos. Reserve 1,5·
litro do líquido do cozimento. Em seguida,
disponha os legumes em um vidro grande
esterelizado corn tampa, despeje o líquido
reservado e tampe. Guarde na geladeira
ou em temperatura ambiente par até 2
meses.

ções Ambientais

o picles de legumes pode ser servido com carnes,
como aperitivo ou ser adicionado em saladas
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O CORREIO DO POVO

-'Ainda me ivirto f·
DIVULGAÇÁO

Ator de 52 anos fala sobre a

carreira e a família. "Duro de matar

4.0" chega aos cinemas
americanos na sexta-feira, 29.
Já se passaram 12 anos desde

o mais recente filme "Duro de
matar" ter chegado aos cinemas do

mundo, mas agora Bruce Willis

está de volta com 'Duro de Matar

4.011, e o ator de 52 anos diz que
não pretende abandonar a ação,
pelo menos por enquanto.
O quarto filme da franquia bem
sucedida traz o alterego de Willis,
John McClane, mais uma vez

combatendo vilões - desta vez

ciberterroristas.que seqüestram a

filha do protagonista.
Willis, em entrevista à

"Reuters", fala da produção do
novo 'Duro de matar', de como lida
com as três filhas adolescentes e

porque não pretende se aposentar
no futuro próximo.

Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de s
:

Marechal Deodoro da Fonseca, 191

Alameda 25, sala 11 • Fone 30

ação'
concentrar no que estou

fazendo no momento.

Tenho certeza que essas

coisas vão acontecer, mas,

honestamente, não penso
muito nisso, ainda não.

Ainda me divirto muito

fazendo filmes de ação .

Falando em se divertir, é
verdade que você quase

perdeu um olho em uma

das cenas de luta com

uma dublê?
Willis: Não exatamente. É
verdade que levei um chute
na cabeça e precisei levar
alguns pontos na

sobrancelha. Acho que soa

mais emocionante dizer que
quase perdi um olho, mas
na realidade não passou de
um pequeno acidente no

set.

o fato de ter três filhas
adolescentes cansa?
Willis: Não, é maravilhoso,
e elas são garotas ótimas.
Minhas filhas são minhas
três pessoas favoritas no

mundo, e eu passo muito

tempo com elas, o máximo
possível. Temos muita
intimidade.

Você se chateia hoje em

dia quando lê algum boato
absurdo a seu próprio.
respeito, como, por
exemplo, que está

namorando a Reneé

Zellweger?
Willis: Sabe de uma coisa?

Não presto muita atenção a

tudo isso. O único

momento em que leio ou

assisto a essas coisas é

quando estou falando sobre
um filme novo. Não assisto

à TV, não leio todos os

tablóides. E isso não me faz
falta nenhuma.

n
É difícil fazer um filme de

ação aos 52 anos de idade?
BruceWillis: Não é tão

difícil, não. S� você se

mantém em forma, dá para
continuar. Acho que os Só
anos hoje são os 30 anos do

. passado, desde que você se

cuide. Sei que, quando eu era

garoto, os SO anos pareciam
estar a uma galáxia de
distância. Eu achava que
pessoas de SO anos eram

muito velhas, mas, agora que
estou na casa dos SO, não é

tão ruim assim.

Como você se mantém em

forma?
Willis: Et7"malho, mas não
todos os dias. Geralmente só .

malho com regularidade
quando estou trabalhando
num filme. Quando não

estou, fico com preguiça.
Você chega a uma idade em

que não tem vontade de fazer

tanto.

Existem momentos em que
você sente que está ficando
velho demais pará fazer
todas essas cenas de ação e

luta?
Willis: Ainda não. Acho que

eu provavelmente faria um
.

"Duro de Matar 5", mas
depende mais do roteiro que

de qualquer outra coisa. É
preciso ter' uma ótima

história e uma boa idéia para
começar, Sempre penso nisso

antes de me preocupar em
fazer qualquer coisa muito
física.

Você prevê algum
momento em que desistirá

de fazer filmes de ação?
Willis: Vou lhe dizer uma

coisa: não sei. Não faço
projeções para tão longe no
futuro, procuro apenas me

�� BREITHAUPTi!j"�!0
LOJAS
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fi PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- Todos os dias)
Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30-
Sáb/Dom/Seg)
Premonições
(17h20, 19h1 0, 21 h -

SeX/Seg/Ter/Qui)
.

(21 h20 .: Sáb/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Todos os dias)

Joinville

Cine Cidade 1
Exterminio 2

(19h, 21 h - Todos os dias)
Minha mãe quer que eu case

(15h, 17h - Todos os dias)
Cine Cidade 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- Todos os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
03h30, 15h30;17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(1Ah20, 16h40, 19h, 21 h45 -

'

SeX/Seg/Ter/Qua/Qui)
Ratatouille (Dub)
(14h20 - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(16h40, 19h, 21 h45 - Sáb/Dom)
Cine Mueller 3
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Treze Homens e um Novo Segredo \__

(14h20, 16h40, 19h10, 21h50-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
.

Cine Neumarkt 5
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(13h45 - SeX/Seg/Ter/Qua/Qui)
O Mundo em Duas Voltas
(16h50, 19h20 - Todos os dias)
Zodiaco
(21 h15 - Todos os dias)
Ratatouille (Dub)
(14h10 - Sáb/Dom)
Cine Neumarkt 6
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30, 20h30 -

Todos os dias)

� SERViÇOS
, Palestra
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
Palestra sobre "Sensualidade
Feminina"
6 de julho, às 19 horas

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

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Microempresários vêem com ceticismo o novo "pacote"

o Correio da Povo, edição semanal de 20 a 26 de junha de 1987, noticiava
que a então presidente da Associação Camercial e Industrial das Micro e

Pequenas Empresas da Vale da Itapocu (Amevi), João Pedro Steinbach,
interpretanda a apiniãa da classe, via cam ceticismo as medidas
ecanômicas anunciadas pela gaverna federal naquela semana. Segunda
Pedro, era difícil uma análise das aplicações, mas as perspectivas, numa
análise superficial, eram sombrias, pois na prática a plana iria estourar na
trabalhadar e na pequena empresário, pois a governa estava resolvendo a

problema dele, através da aumenta de tarifas e impostos.
João Pedro acrescentou que a entidade pensava em implantar, futuramente,
uma assessoria jurídica para apoiar os associadas, além de incrementar a
orientação e a defesa constante das interesses das micro e pequenas
empresas.

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

• ANIVERSÁRIOS

'� Santo
São Pedro

%
São Paulo
"'

"Efemérides
Dia/da Telefdhistà
Diado Pescador
Dia do Papa

Relaxada e descansando, a amiga Beta foi clicada pela dona e leitora
Marselli

O CORREIO DO POVO
O

�l9,54
AURS� e a França assinam
acordo'bsra'â críàção de uma

Ii�,ha aérea regular entre
· Moscou e Paris.

,

�195{*,>,;-i',:.' .,,"

�\; ::\

Morre José Oiticica, filól.og.o
e éscdtor brasileiro.

"

�1'962
O'Brasii sagra-se bicampeão

v

,mundial de 1,uteb.o1.
• UTILIDADE PÚBLICA

Se o seu mundo é o rnundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

��elin9)Maºalhães, u91 d.oêprecursores río M.odernismo,
'

recebe ó Prêrnío Macnad.o
de Assis, da Academia
Brasileira de Letrás.

�Campanha
A Campanha Troco da
Bondade do
Supercenter Angeloni
acontece até agosto
deste ano. A

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

�Curso
A Acijs promovi dia 11 de

julho, no Centro

Empresarial, o curso

Lean Manufacturing OU'

Pensamento Enxuto, uma
filosofia operacional ou
um sistema de negócios.

�Encontro
Um encontro de

confraternização entre
os participantes do 20
Stammtisch de
Guaramirim acontece
hoje, às 19 horas, no
Restaurante do Parque
de Exposições,

• PREVISÃO DO TEMPO

O CORREIO DO POVO :
Todo mundo lê .

. '
;'.,

!' '. J

. )

'Ô', .

.' "f
LORIANÓPÓLl�
MíN: 12°íMÁX: 18')

1
i

Tempo estável em Santa Catarina

Uma massa de ar frio e seco deixa o

. tempo estável com predomínio de sol e
sem chuvas em todas as regiões
catarinenses. Temperatura baixa na

madruqada e manhã, inclusive com

condições de geada nas áreas mais
elevadas do estado.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE ;� SÁBADO ',� DOMINGO
.
MíN: go C � MíN: go C \_...........---) MiN: r C
MÁX: 15° C MÁX: 16° c MÁX: ir C
Nublado Sol com nuvens Sol

> Fases da lua

,� SEGUNDA ,�
¥ MíN: go C �_.._)

MÁX: 18° C
Sol com nuvens

� LAGES
MiN: 3°1 MÁ:<: 2Q�

15/06

CRESCENTE CHEIA

OJ

MINGUANTE NOVA

08/06 22/06 30/06
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�GLOSO-19H

Sete Pecados
Danie propõe ser amigo de

Beatriz.Clarice insiste qde Dante aceite a

proposta de Beatriz, o que deixa o taxista

aborrecido. Custódia sugere à Beatriz

que ela dê o dinheiro a Pedro, para que

ele pague o prejuizo de Dante. Agatha
sonha com Custódia e diz a Barão que

lem um anjo em seu caminho. Pedro se

preocupa por estar sem dinheiro. Néia

dá conselhos a Elvira para que ela

consiga marcar a data de seu

casamento. Beatriz entrega o dinheiro a

Pedro. Vicente se encontra corn Miriam

no museu. Beatriz manda Dante

Wocurar Pedro. Clarice tenta devolver as
tintas, mas não consegue. Pedro não

�aga Dante e coloca o dinheiro em sua

lonta. Dante pergunta a Beatriz se -ela

queria humilhá-lo.

� GLOSO - 21 H

Paraíso TropJcal
Clemente l'Herminiá :�arant�� q�e �& 1

Luiz ficará com eles. Tais pede que
Dinorá testemunhe a seu favor, mas ela
se nega. Antenor e Lúcia passeiam e se

beijam. Marion diz que não pode depor a
favor de Tais, para não se queimar com
Daniel. Cláudio levanta as informações

\, sobre Bebel. Marion simula um encontro

casual com Bebel e acaba indo à sua

t, casa. Tais pede desculpas a Zé Luiz e

garante que'ele vai poder fazer o que
quiser quando morar com ela. Marion
diz a Alice que Olavo está envolvido com
Bebel. Antenor e Lúcia chegam a Paraty.
Danl.el pergunta se Ivan conhecia Tais e

ele mente que ela sempre foi muito

grosSa com ele. Clemente depõe na

a�diêocia. Tais chora, fingindo emoção,
aodepor.
".

.

� RECORD - 19h15

luz do Sol
Agenor se revolta ao saber que Eliana foi
a Angra com William. William fica
sabendo por Ângela que ela sempre
desconfiou que o seqüestrador era

alguém próximo à família. Bernardo não
quer saber de negócios com Freddy.
Sinistros decidem entregar o osso para

,

Bernardo. Isabela sai com Danilo para
provocar ciúmes em Pedro. Pedro
encontra Nina novamente, e agora,
parece que ninguém irá interromper o

casal.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
'Pela descrição de Carmo, Leonardo
desconfia que o homem seqüestrado
Por Nogueira é o mesmo que trouxe
Rosária. No ringue, Torres se aquece,
Valdir' cerntérío o encara tom olhar
sinistro e no meio do público, Inhame e

, Carlinhos estimulam os espectadores a

apostarem no baixinho. Marcelo diz a

Inhame que ninguém é otário de apostar
no tampinh� contra o negão. A luta
começa, com Cemitério estático, Torres
pede af�aciência e parte para Cima do
baixinho.
Os "'A'=': . --...•.•.• -, '

�s são de responsabilidade das emissoras

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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Pensando melhor...

Segredo da felicidade

��VOLTARAM �MUDOU DE IDÉIA ��AINDA ELA � � HERDEIR'O
.
��DESEJO

As Spice Girls Victoria A ex-BBB íris Stefanelli íris Stefanelli já teria uma O filho de Thiago Lacerda e Britney Spears quer salvar

Beckham, Melanie assinou contrato com a explicação para os supostos Vanessa Lées já tem nome. O sua família. Segundo o site

Pérola se aproxima e Max manda que ela Chisholm, Geri Halliwell, revista Playboy, na tarde boicotes que vem sofrendo menino que nasceu de parto Ego, a cantora ligou para o

one a se divertir. Joyce sai pela janela e Emma Bunton e Melanie de quarta-feira, 27. íris na Globo, segundo a col un normal na segunda-feira, 25, ex-marido, Kevin Federline e

vncontra Bernardo. Jair manda Matilde Brown se encontraram
ser� capa da edição de Retratos da Vida, do jornal no Rio de Janeiro, recebeu o

declarou que não vai aceitar

:izer que é tia de Carol e atrair Quinzinho
ontem, em Londres, para aniversário da revista, em Extra: seu ex-namorado, nome de Gael. Mamãe e

o divórcio. "Quero minha

ara um passeio. A orquestra toca a
\

�úsica de Lucas, que dança com Nina. confirmar a turnê de retorno
. agosto. Desde que saiu Diego Gasques. De acordo filhinho estão super bem .

família de volta", teria dito

Max tira Pérola para dançar. Eva pede do grupo. "Ei todo mundo.
da casa do Big Brother

com o jornal, o vencedor d Quando os artistas saíram da
ela, desesperada. A

que Zilda desfaça
o sortilégio q.ue a fez Estamos de Volta. Pode

Brasil 7, em março, íris
BBB teria influenciado na conversa aconteceu

conquistar Conrado, pois esta. sendo acreditar", escreveu o grupo decisão.da emissora de nã
maternidade na quarta-feira, recentemente quando Kevin'

castigada. Max pede desculpas a Pérola no site oficial. Elas declara que posar nua renovar o contrato da moç
27, a clínica armou um forte tentou acertar os termos do

e a convida para dançar mais uma vez. disseram ainda que o nãoera sua prioridade. A publicação revela que íri esquema d� segurança. O divórcio e a guarda dos dois

Loreta chega à festa e manda que Joyce
primeiro show da volta Ela chegou a afirmar que teria afirmado que o paizão tentou despistar os filhos. No entanto, Kevin

r

vone para casa. Rafael descobre que

Loreta está com febre e se prontifica a acontece no dia 7 de poderia ganhar dinheiro tratamento dado a ela pela fotógrafos e chegou a entrar Federline não estaria

levá-Ia para casa. Inácia aconselha dezembro, em Los Angeles, sem precisar tirar a roupa. Globo "não é.rnais o mes na comramao na rua do disposto a voltar para os

Pérola a lutar pelo amor de Max. Estados Unidos: hospital. braços de Britney.

conrado liga e Eva não conta nada.

lucas diz que ama Nina e a beija.

6

Mande sua piada para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Um cego entra sem saber num bar só pra mulheres; e já vai logo pedindo
uma caipirinha.
Logo após tomar a bebida bate a mão no balcão e diz:
- Vou contar uma piada sobre' Loiras!
Uma mulher que esta ao seu lado lhe diz bem baixinho:
- Vou lhe avisar cinco coisas. Primeira: a barman é loira! Segunda: a
gerente desse bar é loira! Terceira: a segurança é loira! Quarta: eu sou loira
tenho 1,75, 80kg e profissional em Karate! Quinta: a minha amiga que esta

a sua díreita e loira e professora de Kung Fu! E aí você ainda vai querer
contar sua piada?
E Ele:
- Ahhhh ... deixa quieto. Porque se eu tiver que explicar cinco vezes vai ser

f(*)!!!!! !

Segredos da felicidade de um homem:
É importante encontrar uma mulher que cozinhe bem.
É importante encontrar uma mulher que goste de crianças.
É importante encontrar uma mulher companheira.
É importante encontrar uma mulher boa de cama.

É extremamente importante que essas mulheres nunca se corneçarnll!'!

7 3

Touro 21/4 a 20/5
Você tem todos os recursos necessários

para levar esse projeto adiante, é só querer.
Hein? Claro que você pode fazer tudo

sozinho, não fique empatando sua vida por
causa dos motivos dos outros. Sua
necessidade de independência e sucesso o

irnpulsionarão. Você sabe quando está no

caminho certo.

Leão 22/7 a 22/8
Uma aventura fantástica, uma árdua tarefa a

realizar, um prêmio a conquistar, um
mistério a decifrar. .. Esta é a sua vida, com
.seus momentos difíceis, sublimes,
estranhos, g!oriosos. Se, no momento, você
está cheio de questionamentos, não fique
nervoso, são os necessários ajustes do

processo evolutivo.

Escorpião 23/10 a21/11
Dividido entre as funções no mundo e a vida

pessoal? Fique atento, divisões demais

podem fazê-lo perder a noção daunídade.
Reserve um tempo deste dia para ficar em sua

base de operações: abra a caixa preta e

atualize o computador de bordo, troque umas

idéias com o amigo intimo dentro e fora de
você.

Virgem 23/8 a 22/9
Não é por causa das bobagens de uns &

.

outros que você não realizará seu projeto.
Procure olhar mais além dessas pessoas e

de suas atitudes medíocres ou

contraditórias, talvez você até simpatize
com suas alegrias e tristezas e as

compreenda. Você pode mudar o rumo

dessa prosa e realizar seus intentos.

Sagitário 22/11 a 21/12
Não é preciso provar nada pra ninguém.
Já que você percebeu que as pessoas
muitas vezes espelham as suas próprias
emoções, olhe bem para elas, observe-as
e reconheça-se. Inseguranças,
dificuldades e temores' convivem com o

poder e a força. Aceite suas variações,
leve fé em si mesmo.

9

8

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.

II HORÓSCOPO

Libra 23/9 a 22/10
Onde você estava quando as luzes se

apagaram? Ficou aí, bem quietinho, é? Conte
. outra, llbrlano! Como se explica esse batom
borrado em sua boca? Será quefoi você que
roubou o coração de certo alguém? Ah,
certo, não foi. Mas bern que você poderia
fazer uma boa ação e ajudar a procurar, dar
um abraço...

.

.Áries 20/3 a 20/4
Talvez você tenha encontrado os parceiros e

aliados que estava procurando. Preste
atenção no que acontece ao redor, sua
ansiedade pode não deixar ver que há quem
compartilhe os mesmos valores e principias
e tenha idéias semelhantes às suas. Uma vez

que vocês entrem em afinação, tudo vira
melodia:

Câncer 21/6 a 21/7
Não é preciso ficar esperando algo especial
acontecer, sua encomenda já chegou, está
tudo aí. Como assim, você ainda não viu
nada?! Bem, ou você está dormindo ou está
fazendo que não vê, negando sabe-se lá o

que e por quê. A vida ao alcance de sua

mão, é só colher e saborear. Abra seus

olhos ...

Gêmeos t1/5 a 20/6
Ver os diversos lados de uma questão não é

problema para o ser de Gêmeos, mas sim
escolher um único ponto de vista. Não se

surpreenda se as pessoas o elegerem como

mediador, negociador ou assemelhados.
Sua dinâmica poderá clarear a visão de
outros. Mostre-lhes coisas. que não

perceberam.

,

Capricórnio 22/12, a 21/1
Graças aos capricornianos e sua

determinação concretizadora, estruturas se

solidificam e se estabelecem. As pessoas
valorizam sua perspectíva e sua sabedoria.
Pois é, você tem um bocado de trabalho. Se
todos tivessem essa mesma visão, talvez
você tivesse menos preocupações, mas cada
um faz sua parte ..

Aquário 21/1 a 18/2
Em seu louco dia-a-dia, algumas coisas vão
'ficando para trás ... É quase impossivel
assimilar absolutamente tudo o que acontece,
rnetabolizar todas as impressões, registrar
todos os dados. Sim, sua cabeça é das boas,
seus chips são de última geração, mas como

explica esses descompassos no meio do

peito?

Peixes 19/2 a 19/3
Você disse por que não vai se envolver na

situação e isso deveria ser suficiente, mas
parece que não querem entender. Às vezes

uma coisa pequena toma dimensões
enormes e descontroladas, sobretudo
quando as pessoas não se escutam. Não há

muito que fazer. Cuidado pra não lhe darem
um caldo.
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ODONTOPEDIATRIA
Criado pela ABO de [aragua
do Sul, acontece na cidade o

VI Encontro Sul Brasileiro de

Odontopediatria. O evento

que reúne mais de 250

profissionais odontopediatras,
busca adquirir çonhecimentos
na área de biologia molecular e
engenharia de tecidos, que

antecipa. o futuro d a

Odontologia abordando temas

como: "Engenharia de tecidos

para restauração de dentes
com cavidades de cárie". Um
dos palestrantes é o renomado
Professor Jacques Nor da
Universidade de Michigan
(USA). Outro nome

importante que ministrará

curso neste evento é um dos

expoentes da Odontologia
Sulamericana, Prof= Hugo
Rossetti, ex- professor da
Unive�sidade de Buenos Aires
e consultor da Organização
Panamericana de Saúde.'

MOTOS
Neste fim de semana acontece
na .cidade de Brusque mais um'

encontro de motoqueiros.
Hoje a noite, a concentração
será na Zitri Choperia, que terá
as participações. dos Dj's
Marcelo Coelho e na

percussão, Fabiano Dias,

TEMPOS DIFíCEIS
Embora tenha nascido de
família humilde e. meus

saudosos pais não puderam me

dar presentes que fazem a

a I e g r i a d e c r i a n ç a s e

adolescentes de class.e média,'
não me faltaram educação' e
nem disciplina. Hoje, quando
vejo adolescentes cometendo
crimes como o ocorrido no

morro Boa Vista, me enoja a

conversa fiada que usa a

pobreza e a exclusão social para
justificar barbáries. O que
falta? Trabalho,
oportunidades! Algumas'
pessoas antigas dizem que
"filho homem se· cria com

comida, trabalho e laço no

lombo"; assim eles gastam a

energia do excesso de
hormônio em algo útil a todos.

FEIJOADA
No sábado (30), a partir das 11

horas,' é dia de' Feijoada na

MBB - Associação Atlética
. Banco do Brasil. Quem
comanda o fogão é o expert no

assunto, o meu amigo Sérgio
Lazzaris.'

Por - (moag0í1çaIVeS@í18tunO.Gorn.br)

INSPEÇÃO
Neste sábado dia 30, oNúcleo deAuto MecânicasACI]S-APEVI promove em [aragua do Sul mais
uma edição do programa Inspeção VeicularGratuita. O babado acontece no ParqueMunicipal de
Eventos, entre 9 e 16 horas. No período serão inspecionados, sem custos: o conjunto de

suspensão, sistema de arrefecimento, sistema elétrico, motor, caixa de câmbio, conjunto de freio,
rolamentos, análise de gases e outros itens. A inspeção veicular étambérn uma ação comunitária.
O ingresso é um quilo de alimento não perecível ou agasalhos que serão doados a entidades da
cidade.

As elegantes Letícia Dalpra (Sr- Délcio Dalpra) e Deliria Bago (Sr- Dulcídio Bago)
marcando presença nas festas mais antenadas da cidade

Banda Máfia Bardini, uma das melhores do sul do Brasil, é presença confirmada na 6a

Feijoada do Moa

n\�iff�/!'Ii, qr'; SC)(-A'�ffil'á.,p�'l� j�, (" w r; ,i r "

Aproveitar o frio, reunir os
amigos e saborear uma

sopa bem quentinha, no
. Papalone.

. FRASE DO DIA

"Todos os homens se enganam, mas

só os grandes homens reconhecem

que se enganaram"
Fontenelle

DI.:qu...ntreg8
'3275·1689

� OPTICAEjOALHERlA

Safitj
(47) 3370-6845

O CORREIO DO POVO

Capitaneada pelo empresano Márcio Mauro Marcatto, Urn

grupo de, amigos se reúne hoje à noite no Kantan, para uma
rodada de Sushi e Sashimi.
**

Nesta sexta�feira a noite, na Choperia Bierbude, 'tern boa festa
com o cantor Ricardo de Balneário de Piçarras. Já no sábado é a

vez de Junior e Regina de Blumenau, comandar o babado.
**

É bem hoje que a bonita Fabiane Mazzini bate as taças, corta o

bolo e recebe o merecido coro de parabéns.
**

o meu abraço de hoje cheio de energias positivas, vai .para a
I

'cornpetente artista plástica Elaine Cotrim, que além de f ':JÚliO. .

d '\ bl

está sempre disposta a ajudar alguém.
**

No próximo dia 13 de julho, o promoter Chico Piermann traza

[aragua do Sul, para mega show na ComBat, os grupos Inimigos
da HP (uma das mais poderosas bandas de pagode do 1
momento) e Kíbeleza.
**

Na feijoada do Moa, que acontece em agosto, na ComBat, o

chope e a caipirinha novamente serão gratuitos.
**

.

Uma boa pedida: amanhã, no Hotel Estância Ribeirão Grande

tem Noite Mexicana, dando seqüência às noites .. temáticas dos

sábados.
**

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

O BOM PASTOR
SUSPENSE

com Matt Damon,
Robert de Niro e Angelina Jelle ."

�

Fabiane Mazzini troca idade hoje

t'
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