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Políticos mudam
domicílio para
eleição municipal
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Os soldados do fogo

I,i

I Ladrões roubam
computadores de
escola estadual ,;

Primeira escola estadual '"

informatizada, a Maria
Konder Bornhausen, de
Massaranduba, há quinze
dias tinha disponibilizado a

internet para seus alunos.
Os ladrões entraram pelo

, telhado e roubaram dez

computadores af

24°
MÁXIMA

MíNIMA

Tempo ensolarado com

nevoeiro ao amanhecer, • 86

ATENDIMENTO DE
SEGUNDA À SEXTA

SHOw'4ÔE'HORA EM HORA

Horário: a partir das 20h
Fone: (47) 3372-0543

Rua Max Wilhelm, 140 - Baependi - Jaraguá do Sul

A coragem de cada um diante de qualquer obstáculo compensa dificuldades enfrentadas nestes 40 anos de existência
, �

Del�gatia d(rTr�baiho investiga
nnorte-de operãrío no b-aribaldi

PIERO RAGAZZI/OCP

LIGA FUTSAl

Malwee vence

no último jogo
da primeira fase"

O time jaraguaense
goleou o Macaé, ontem,
fora de casa, por 6x2. Com
o resultado, mantém a ,

liderança da competição,
com 43 pontos, mas com
dois jogos a: mais que a

Ulbra. A Malwee só volta a

jogar pela Liga em agosto,

depois do Pan-Americano
do Rio de Janeiro.• 7

,

Giaroni de Camargo.vlô anos, morreu esmagado quando a retro-escavadeira com

a qual trabalhava no sábado pela manhã acabou tombando. Funcionáro de uma

, olaria,;,Çamargo tentousaltar da máquina para se proteger, mas acabou sendo

atingido e morreu na hora com várias fraturas. .7 .

oBoticário'
"oc� pode ser o que ql.,tIfSt:'r

flmpü/so apoio= .. I'

-
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• EDITORIAL

Emílio Batistella
Este jornal se solidariza à

família e à sociedade catari-'
nense, assim como à Federação
das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fiesc) pelo
falecimento do empresário
Emílio Fiorentino Battistella,
fundador do Conglomerado
Battistella, e 'de sua esposa,
Filomena Casali Battistella, no
último sábado (30 de junho),
na cidade de Lages.

Aos 93 'anos de idade,
Emílio Battistella faleceu em

sua casa e Filomena, de 90
anos, faleceu horas depois, no
Hospital Sírio Libanês, onde
estava internada. O casal deixa
os filhos Eriodes, Hildo, Ru
bens, Odelir e Emílio. Odelir
Battistella é presidente da
Câmara de Desenvolvimento
da Indústria Florestal da Fiesc
e Hildo Battistella é o prin-

o Porto de Itapoá mostra
toda a capacidade
empreendedora que

. Emílio Batistella deixa
como exemplo"
cipal incentivador db Porto de
Itapoá .. Esta obra, que está
sendo realizada no extremo

Norte do Estado, na divisa com
o Paraná, mostra toda a

capacidade empreendedora que
Emílio Batistella deixa como

exemplo aos catarinenses. O
Porto de Itapoá, que será um

terminal de conteiners, agregará
valor à capacidade exportadora
e importadora do Estado. Será
ainda um exemplo à iniciativa

privada, já que se trata de uma

obra realizada por uma empresa,
como apoio do Governo do
Estado (especialmente na área
de estrutura viária).

"Emílio Battistella foi um

empreendedor e�traordinário.
Fundou um conglomerado que
orgulha Santa Catarina e que
tem papel de destaque no

desenvolvimento de nosso

Estado e do País", diz o presi
dente do Sistema Fiesc,
Alcantaro Corrêa.

Emílio Battistella fundou
há 58 anos a primeira empresa
do Conglomerado que hoje
atua' nas áreas florestais, de
veículos pesados, geração de

energia, distribuição e manu

tenção de equipamentos
industriais. Uma vida dedicada
ao trabalho e à qualmuito deve
Santa Catarina.

• ENTRE ASPAS

" Pode-se dizer que o que nós fizemos aqui, na verdade, já tem embutido na Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa, uma pequena reforma trabalhista na
medida em que as empresas vão pagar menos na folha de pagamento, vão
pagar menos tributo do que elas estão pagando hole".

'

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que institui
o Simples Nacional, também conhecido como "Super Simples", que começou a vigorar no dia
1 o de julho.

• PONTO DE VISTA

Uma época del
transformações

Todos os que vivemos no

Vale do Itapocu, notamos as

profundas mudanças econômi
cas, sociais, culturais e tecnoló
gicas pelas quais passa uma

região com grande crescimento,
.

como a nossa. Somadas, não
somam mais de dez regiões de
amplo crescimento, tais como

a região de Ribeirão Preto, São
José dos Campos, Fortaleza,
Caxias do Sul e Londrina. E o

crescimento do Vale, como um
.

todo, pode ser exemplificado
por seu município mais popu
loso.·

No início da década de
1970, Jaraguá do Sul tinha cerca

de 30 mil habitantes, em 1980
eram 48 mil e em 1990, 72 mil.
Na virada do milênio, a cidade
já apresentava 108 mil habi
tantes, chegando aos 140 mil
atuais e com a curva de cresci
mento projetada, deverá alcan
çar em 2027 a impressionante
cifra de 305.000 habitantes!

Os anos 80 foram econo

micamente considerados como

•Randal Gomes
Coordenador de Relações

Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej.

'a década perdida', devido ao

País ser incapaz de estimular seu
crescimento econômico. Mes
mo em nossa região, foram
várias as empresas fechadas, o
ciclo estrutural de desemprego
e as mutações que enfim leva
ram a um novo patamar de
crescimento, que ora expe
rimentamos.

Quanto ao perfil do jovem
trabalhador, com os acadêmicos
que recebemos no .ensino

superior, vamos percebendo
uma importante mutação no

perfil estudantil. De fato, os

jovens até 25 anos não são

menos produtivos que os de
décadas atrás, mas o são de uma
maneira diferente. Como
resultado, há efetivo crescimen
to das empresas, um maior'
número de anos de estudo e o

uso de tecnologias aplicadas.
O que cabe notar é que nas

sociedades pós-industriais, co
mo América do Norte e Europa,
não se prescindiu da impor
tância da indústria e do comér-

cio e novas atividades/tecnolo
gias nasceram da fusão do tradi
cional com o novo. E o melhor
é que estamos vivenciando isto,
neste exato momento, no Vale
do Itapocu.

Iniciativas como: (a) a

consolidação das atividades da
Sociedade de 'Cultura Artística
no novo prédio, (b) a materia

lização dos sonhos regionais
através da Arena Jaraguá, (c) a

consolidação e do estímulo ao

esporte proporcionado pelo
futebol de salão, (d) a grande
diversidade de shows artísticos,
(e) da multiplicação de locais
focados no lazer jovem mostra

que estamos vivendo este

momento novo.

Um dos grandes desafios será,
por outro lado, garantir o espaço
de parte da nossa juventude,

.

segregada e perdida ao redor de
garrafas de vodka barata, coca- .

cola e música alta nos finais de
semana. Como disse Charles
Chaplin em seu último discuros,
a vida pode ser maravilhosa!
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• DOS BLOGS
li.WtdF.G. MARMO
Preconceito
Deu na Folha Online: 'Jogador
de time paulistano quer
assumir no "Fantástico" que é
gay". "Mas", dizia a nota; "os
dirigentes do clube e o

empresário do jogador são
totalmente contra. Acham que
isso seria o fim da carreira do
rapaz. Contrataram até uma

assessoría jurídica", Seria o

fim da Carreira dele? Só se

alguém se negasse a

trabalhar com ele -

dirigentes, treinadores.�precisariam mesmo de
'

advoqados, para se defender
da acusação de

discriminação. Porque
ninguém pode ser impedido de
trabalhar por conta de sua

orientação sexual. Pode

parecer frescura fazer questão
da expressão "orientação
sexual" em vez de "opção".
Acontece que as duas são
diferentes. Ninguém escolhe
ser hetero, homo, bi, trans. As
pessoas descobrem o que
desperta seu desejo e afeto .

1J!jbIOQdaSOninha.folha.blog,UOI,com.br

• DO LEITOR

IMljdq.tiGUTERMAN
No Reino Unido ...
Nem bem esquentou a cadeira
de primeiro-ministro britânico,
Gordon Brown já recebeu a

vista de embaixadores do

terrorismo, em vários
lncícentes no Reino Unido.
Para ele, trata-se de uma

estratégia de propaganda da
AI Oaeda. Brown acha que o

perigo é "duradouro e

concreto". Aparentemente, o
estilo nessa nova onda de

ameaças não é mais o do
terrorismo suicida, mas o dos
carros-bomba. É o que se

poa� chamar de "pesadelo
matrioska", isto é, o pesadelo
que se desdobra em outros

pesadelos. Seja como for,
pode ser precipitado culpar a
AI Oaeda - para analistas, há
vários grupos extremistas
interessados em infligir dano
aos britânicos. A capital
britânica é a mais forte
candidata a se tornar o centro
financeiro mundial. Isso
incomoda os terroristas e

seus simpatizantes.

1J!jbIOg,estadao.com,brIbIOg/guterman

Até relaxei, mas não g ...

Prezado leitor, acompanhe
essa pequena história, agora,
enquanto eu escrevo esse

pequeno artigo, são 6h da
manhã de quarta-feira, 20 de

junho, e me encontro no

aeroporto de Brasília aguar
dando meu vôo para Floria
nópolis. Deveria ter emb�cado
em direção a Florianópolis as

20hlOm do dia anterior, ou seja,
terça-feira, mas pormisteriosos
problemas não revelados no

Cindacta 1, pela Infraero,
pedem a minha colaboração e

compreensão pelos atrasos

ocorridos. Quando ocorre esse

tipo de "problema", uma

cidade do tamanho de Brasília
entra em colapso, pois os hotéis
lotam com os passageiros que
chegam somando-se àqueles
que não puderam sair. A

situação beira o caos, mas só é

percebida por uma parcela
pequena da população, aquele
que deve'riá ter deixado a

cidade.
Há quase 1 ano essa situa

ção dos aeroportos brasileiros
virou uma tormenta na vida de
milhares de brasileiros que
quando se dirigem a um aero

porto brasileiro nunca sabem
exatamente quando irão

embarcar,
Essa situação de descon

trole é um reflexo escancarado
de um governo que não possui
voz de comando:e demonstra
que é incapaz de tomar deci
sões complexas: Como todos os
brasileiros que precisam utilizar
esse meio de transporte, eu
não agüento mais ve� o atual
Ministro da Defesa sendo

IMJij�uIMARTINS
Projeto de Lei
o bispo Edir Macedo tenta,
com todas as forças, tirar dO;�
ar aquele vídeo do YouTube
no qual ele aparece
ensinando os seus pastores '0;:
a roubar os fiéis. A Justiça 'I,�)�1oI

. paulista, normalmente ON.

complicada, para dizer o CC
mínimo, acabou de decidir �I'
pela manutenção da aula de :b;E
picaretagem explícita. Um 18:(
absurdo que urnpllantra tão 1i11,t
resoluto, capaz de bater TI]f
carteira de aleijado, continuesfr
além de solto, a fazer [�',

fortuna. Na periferia leste de xf
São Paulo, muitas igrejas �I4�

-,

pentencostals menores, is g
começaram a exibir rBq
recentemente o vídeo da 'q) I

ladroagem em vários cultos. ;IIl]

A desculpa bíblica é o ��1

combate aos falsos pastores )�
de De�s. Os bispos da; ,

. ,�; tRecord têm rebatido coin um t

argumento risível: dizem queB1J Q

o vídeo é falso, que se trata �p �)B� -

de um ator sósia do poderosDrb (

chefão da picaretagem.

1J!jwww.bIOQdOmagnO.Com.br

.Malcon A. Tafner
Professor

nj 1

)0 i
informado do que está aconso (

tecendo pelos jornais. E pari.l;b (

piorar aindamais essa situaçãe-, (

de desinformação e descasq�� I
temos que ouvir a ministra d§)rj
turismo, a Sra. Marta SuplicYiq
recomendando a população-]
que "relaxe e g...

"

alegandàj,
que vamos esquecer ess���
episódios em breve. A pobrezfu1

.

de espírito desse comentário

lança dúvidas sobre a real

vontadepolítica desse govemill
em resolver o problema.

Termino o meu artigo parllp
embarcar no meu vôo depois-,
de 11 horas de atraso tonfes;-ú
sando que no finaldas contaJq
o cansaçome venceu, me sint§tj
relaxado, mas sínceramente-,
não g... e não pretendo es'que1)
cer esse episódio como desejilrI
a nossaministra. IP

, j
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail rn
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa bPostal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).' ')

•
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fSPOSTA: EX-DEPUTADO AFIRMA QUE PARTIDO FISCALIZA ATOS DE IMPRO�IDADE DO PREFEITO

etísta admite existência de
I
roblemas internos no partido

Vereador acredita na

conquista de campus
GUARAMIRIM tir que o município será mes

mo contemplado com um

campus. A comitiva que este

ve noMinistério da Educação
entregou uma carta de

intenção de Guaramirim e

região .. "Nós colocamos aos

representantes do ministério
a necessidade que nossa

região tem de mais uma

universidade e, principal
mente, uma pública, para pro
fissionalizar os nossos jovens".
Junckes disse tambémque os

deputados da bancada do PT
deverão colocar em suas

emendas até R$ 3 milhões de
reais para as obras da univer

sidade, e que outros parla
mentares também deverão
aderir a este pleito. A defi

nição sobre a localização do

campus deverá ocorrer até o

mês de outubro próximo.
Guaramirim é um ponto
estratégico entre Joinville,
Jaraguá do Sul e Blumenau,
com fácil acesso as principais
rodovias do Estado. Junto com
a universidade, virão estu

dantes oriu'udos dos três

estados do sul criando 'a

necessidade de moradias.

Deputados. da. bancada
federal do PT já teriam dado

a garantia de aporte de R$ 3

milhões de emendas indivi
duais ao Orçamento daUnião
para obras do campus da

UFSC (Universidade Federal

de Santa Catarina) em Gua

ramirim, caso o pleito levado
aoMinistério da Educação na
semana passada seja apro
vado. O anúncio foi feito pelo

.

presidente da Câmara de

Vereadores, Evaldo João
Junckes, que juntamente com
os vereadores João Diniz Vick
e Luis Antônio Chiodini, do

.

mesmo município, além de

empresários, políticos e

professor de Jaraguá do Sul,
estiveram no MEC como

integrantes de uma comitiva

regional que foi à Brasília

pleitear a interiorização da

UFSC para a região. Lá foram
recebidos pelo Secretário de
Ensino Superior doMinistério
de Educação Ronaldo Mata.
Segundo Junckes, as ponde
rações foram satisfatórias, a

ponto de praticamente garan-

PIERO RAGAZZI/OCP

)i; ionei diz que
W). orreligionários
_, 'Oram afastados

orar má conduta

,

12 SNI ALVES

dOIA ARAGUÁ DO SUL
!l
"

O ex-deputado estadual

ls ,i�ionei, .�a S�lva, a�ualmente
)5r$ecretano Financeiro do PT

amo município, disse ontem ao

CO Correio do Povo que as

5Jâeclarações do ex-petista
le:b;Edson Pedro Piotto, hoje em

l£·cargo comissionado na prefei
O 1lJ tura, publicadas na edição de

nlim de semana deste jornal,
ueB�não têm fundamentos de

[5"veracidade. Para Dionei os três
tle x\''tx-integrantes do partido-

51�àléin de Piotto os vereadores

[B�aime Negherbon (sem
fBopartido) e [urandir Micheles
"I (PV) saíram por motivos "de

3. ;.mplá conduta para com o,

j51itegimento interno do partido
j 'j;e tiveram que ser afastados".

es IC 1 - , - d�J om re açao as acusaçoes e

,

151 tentar prejudicar a adminis-
Bl1 tração vigente, Dionei ressalta

18up que o partido de fato faz oposi-
3.
)Si ção ao governoMoacir Bertol

sq dl�e "investiga várias denún-

SIJ pias de improbidade adminis

'--íSIj trativa", mas que jamais inter-

15 feriria no bem.estar da comu

)ir4nidade se opondo a projetos de

Dionei diz que correntes e opiniões obrigam à escolhas, mas não em prejuízo dos correligionários

melhorias para o município.
No que se refere à divisão'
dentro do PT, o ex-deputado
ressalta que existem correntes

e opiniões que são expressas

por seus integrantes e que em

determinados momentos é.

preciso fazer escolhas, mas

nada que venha por em xeque

a �nião dos correligionários.
Pará Dionei "tudo não passa

de especulação política, pois
existem problemas dentro do

partido como em qualquer
outra organização, mas chegar
ao ponto de haver ameaças e

conluio não é verdade".
Sobre a acusação de aliciar

.

líderes comunitários em prol
do partido, Dionei.afirrnou
que existem presidentes de

associações que realmente
vestem a camisa do partido,
mas que" isto não quer dizer

que se trabalhem visando os

interesses do partido e não o

das associações".
CAUSA - A briga entre os

representantes da executiva

do PT esquentou desde as

primeiras acusações contra

Dionei da Silva quando ainda
deputado. Era tido como

"dono" do partido por alguns
que deixaram a sigla. E

acusado de não se empenhar
em favor de Jaraguá do Sul,
prejudicando o partido
politicamente. Junekes, .presidente da Câmara, quer a UFSC em Guaramirim

MOSAICO
; 3 E agora?
r Em caráter conclusivo,
.nj tramita na Câmara dos

:la Deputados projeto que obriga
neo os hospitais e postos de saúde

lrl!b da rede pública a afixarem,
ã<i't5 em local visível, o nome, a

;q�5 especialidade e o horário de

:lS>lJ trabalho dos profissionais que
:Yl:q prestam atendimento naque-
3.(£1 la-unidade. Quando o vere

ff©B ador Jurandir Michels (PV)

e,1j�propôs a mesma coisa, não

zfi:;! faltaram narizes torcidos.

Vai não vai
Em 2006, o prefeito de Blu

menau joão Paulo Kleinübing
(DEM) repudiou a tríplice
aliança de LHS e não apoiou
o governador reeleito. Porém,
com o caixa em ruínas,

pensou melhor e resolveu

abrir espaços no secretariado

para o PMDB. Que pres
sionou e agora. reluta em

aceitar, Motivo: prefeitura e

Estado estão quebrados. Pé
atrás de olho em 2008.

Demora!
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos

Deputados substitutivo ao Projeto de Lei Complementar
311/02 que' garante <\os aposentados e pensionistas da
Previdência SociaLque ganham acima de um saláriomínimo

(R$ 380), a revisão e atualização dos benefícios de acordo

com o INPC de maio de 1989. Se passar, vão pagar? A
pergunta émais que pertinente, visto que pagar o que eeve
a aposentados não é o forte de governos brasileiros. Nem
deste e nem de antecessores.

Migrando'1
A moda pegou. Depois do

tucano Dario Berger, que de

pref�ito de São José viroupre
feito de Florianópolis, agora é
a vee de Ciro Ro�lfJ. (DEM) de
Brusque, candidato do partido
a prefeito de Balneário Cam
boriú.O secretário da Infra-es
trutura Mauro Mariani

(PMDB), de Canoinhas, é

nOrn,<r de LHS para [oínaílle.
k.. _

OIVULGAÇAo

Gravidez
Dados da Secretaria de Saúdemostram que, em 2006, 4.400
jovens entre 14 e 19 anos engravidaram. Projeto para

assistir gestantes precoces tramita na Assembléia

Legislativa. É do deputado Cesar Souza Filho (DEM), que
considerado o quadro como caso de saúde pública. Com
cereza, vai virar lei. Mais uma para o rol de dezenas que
nunca saem do papel. Mas que servem como argumentos
de campanha. Cesar Filho já se apresenta como candidato

a prefeito de Florianópolis.

1,

Capacetes
No Ceará, um juiz proibiu

que motoqueiros usem

capacete. Argurnenta que
isso inibirá assaltos, já que

poderão ser identificados

pelas vítimas. Em Blumenau,
o vereador Nagel Marinho
(DEM) tem um projeto tra

mitando no Legislativo para

que os capacetes sejam
transparentes. Pelo mesmo

motivo. Tudo na contramão

do Código de Trânsito.

Costurando
Segundo o vereador

Evaldo João [unckes (PT),
deputados federais petistas se

comprometeram a incluirern
suas emendas aoOrçamento
da União R$ 3 milhões para
início das obras de um

campus da UFSC no muni

cípio (leia matéria nesta

página) conforme pleito
decomitiva levado ao

Ministério da Educação na

semana passada.

Outdoors
Os outdoors, por força da

minirreforma política apro
vada no ano passado, foram
banidos das campanhas elei
torais de 2006. Entretanto, já
há ummovimento forte para

que volte a ser ferramenta de
candidatos. Argumento: o

custo de uma campanha não

estaria nos instrumentos utili
zados e, sim, no teto de gastos.

Migrando 2
Roza .já mudou seu domi

cílio eleitoral em maio. O
ex- senador Jorge Born

hausen justificou: "Nos
últimos 50 anos, houve erros

no planejamento da cidade,
é preciso recuperar o tempo
perdido". É a terra do vice

Leonel Pavan (PSDB),
prefeito da cidade por três

vezes.

r$lp

Custos
O Programa de Eficiência Energética da Celesc beneficia,
a partir de hoje, o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
e a Maternidade Darcy Vargas, ambos de [oinville, com a

instalação de 2,5 milluminárias e 5,7 mil lâmpadas. Ao
todo, 24projetos no Estado para se economizar 5.800MWhj
ano e importates cifras nas contas. Com investimentos de

R$ 7,5 milhões.

o �
----�------ _.l. � �b � �,�.1__� �fl� _
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Amostra de água será
analisada pelo Samae

_

I.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

DIA DO BOMBEIRO BRASIL.EIRO: SOCORRISTAS LEMBRAM ROTINA DE OCORRÊNCIAS

Corpo de Bombeiros têm déficit
de atéRs 25 mil a cada mês.
Convênios não são
suficientes para
bancar os cerca de
50 chamados ao dia

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Os Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul atendem,
emmédia, 50 ocorrências por
dia. Socorrer estas pessoas,
muitas vezes em perigo imi

nente de morte é o que

,Vagner Reese, 22, mais gosta
r

de fazer. Entretanto, na

: corporação há 11 anos, o
, .

�

jovem lembrou ontem, Dia do
Bombeiro Brasileiro, algumas
das histórias que o marcaram

durante este tempo.
Na lista das mais chocan

tes está umamorte por enfor
camento ocorrida logo no iní
cio da carreira de Reese. "Foi
a primeira de todas. Fiquei
duas sel?anas sem dormirpor
causa disso", explicou. Hoje,
acostumado com situações
deste tipo ele já não perde o

sono, mas continua a sofrer

quando precisa atender cha
mados que não têm solução.
"Quando chegamos e a pes
soa está morta é horrível",
complementou.

CESAR JUNKES/OCP

Nem todos prosseguem na profissão de bombeiros voluntários,

O mesmo ocorre comCar- A grande maioria dos 33
los Eduardo Petris, 25. O so- -desistentes, de um total de
corrista se formou na primeira 35, tomou esta decisão porque
turma de bombeiros da não se acostumou com a roti

corporação jaraguaense, em na. "Pensam que os dias são

1995. Desde 'então, a ocor- apenas adrenalina e isso. não
rência de mais impacto foi um é verdade", alerta Petris.

.

. \
incêndio que matou duas Entre dificuldades enfren

crianças carbonizadas no tadas pelos socorristas está a

Bairro Ilha da Figueira, cerca tentativa de fazer o trabalho
de cinco anos atrás. "Agüen- com problemas financeiros da
tamos por amor à camisa. Isto corporação na qual traba
aqui é como uma família", lham. Em Jaraguá do Sul, o
resume, lembrando do fato de déficit mensal é de aproxima
ele ser um dos únicos rema- damente R$ 25 mil, mesmo
nescentes daquele grupo de' com entradas de algo em

novatos. torno de R$ 120 mil. O

Wagner Reese: cenas chocantes

dinheiro vem de convênios
com a Prefeitura, S� em

presas e comunidade. Falta
nesta conta, porém, o repasse
de R$ 200 mil/ano custa

entre R$ 80 a R$ 100.
O grupo conta com 155

voluntários, 50 efetivos e

outros 30 em formação. A
. corporação tem 40 anos e

neste tempo conseguiu
desbancar uma estatística

mundial: uma viatura para 15
mil habi-tantes, enquanto no
resto do mundo o normal é
de 50 mil pessoas para cada
veículo.

JARAGUÁ DO SUL

A Fujama (Fundação [ara
guaense do Meio Ambiente)
deve encaminhar para análise
amostra de água parada em

valetas da Rua Alwin Meier,
no Jaraguá 99. Os moradores

suspeitam que uma empresa
da localidade esteja despe
jando produto químico na

rede pluvial, causando mau

cheiro e poluindo o rio. Pelas

. valetas, é possível ver escorrer
líquido de cor azulada.

O assessor de meio am

biente do órgão, Leocádio
Neves e Silva, disse que a

. amostra seria coletada ontem
à tarde e encaminhada nessa

semana ao laboratório do
Samae. Segundo ele, omau
cheiro não seria provocado
necessariamente pelo produto
químico, mas pela falta de
ucna rede de esgoto (tu-

bulação). O diretor de Obr ,'J

. Públicas, Oldemar Bonat!']
informou que os cerca de 5 (.
metros de valetas devem s Jé

tubulados até outubro.
RIO - Moradores d L

Barra do Rio Cerr 1

denunciaram ontem qué
Rio Jaraguá também estar" j4

com coloração azulad�
Durante a tarde,)
reportagem verificou que, e i

alguns trechos do bairro, I

água estava com uma espéci I.
de "película" transparente.

O assessor de me i j

ambiente da Fujama disse qu J

é possível que algum produt j
químico tenha sido lançad I

no rio durante o fim-de �

semana e se dissolvido. "

importante que a populaçã :

avise a Defesa Civil (199 (

assim que perceber coloraçã u

no rio, antes que o materi .,

se espalhe", salientou. (Dl)'

Mau-cheiro desagrada os moradores da rua Alwin Meier

)-

�ossa festa Julina será u
"

'

.

-reremoS danças I brincad �, de bom!
,

\
I" eiras c 'd""nlcas, a egrra e muita d'

I

tv

oml as
\ r Iversao, .

(

(
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Desfile dos 131 anos

com etnias e cultura
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 400 pessoas parti
ciparam do Desfile das Etnias

que aconteceu no sábado,
durante o "Encontro Cultural
das Etnias". O evento abriu a

programação.dos 131 anos do

município, comemorados no
dia 25, e contou com a parti
cipaçâo do grupo folclórico
Neue Heimat, Liga dos

Grupos Folclóricos, Socieda-
.

de Aliança, Associação dos
Clubes de Tiro do Vale 'do

Itapocu, Círculo Italiano,
Associação da Cultura Polo
nesa, Associação da Cultura

Húngara e Moconevi (Movi
mento de Consciência Negra
do Vale do Itapocu).

A praça Ângelo Piazera
foi paleo de apresentações
culturais, gastronomia típica
e ·artesanato. Entre. as
comidas típicas comercializá-

, das estão o pierog (poloneses),

. Banda da PM em concerto na praça

strudel (húngaros), cucas e

bolachas (alemães), tapioca,
caldo de feijãç e bolo de
milho (afro-descendentes),
queijos, salames e vinhos

(italianos). O evento encer

rou às 13h30, com a apre

sentação da banda da Polícia
Militar.

O objetivo do encontro foi
resgatar a tradição dos
encontros em praça pública,
oferecendo música, dança,
gastronomia e artesanato das
etnias que ajudaram na

colonização do município .

t:
p,

Uma figueira centenária, plantada em terreno particular no
Bairro Barra do Rio Cerro, ganhou "vida nova". Ela era

motivo de preocupação entre os moradores por causa da

possibilidade de corte num futuro próximo, Mas, ontem a

árvore recebeu tratamento especial: uma equipe indicada

por um empresário daquela região retirou bromélias
nascidas sobre os galhos e roçou o chão.
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PIEAO AAGAZZIIOCP

-

Ladrões entraram pelo telhado e desligaram alarme
I ;'lBandidos levaram
t

ô �dez computadores
s .recérn doados pelo

governo federal

'r 10SNI ALVES
MASSARANDUBA

Bandidos invadiram a

escola estadualMaria Konder
IsBornhausen localizada no

bairro Primeiro Braço do
:::' i Norte e levaram dez compu

. tadores recém doados pelo
i i:governo federal. Eles entra

U JJ(ram pelo telhado, cortaram a

n nfíação do alarme e arrom

B baram duas portas até

le,�'�chegarem na sala de infer
"
"rnát ica , De acordo com

ã populares, na sexta-feira à

(j(noite um monza branco

ãt'b
circulava pelo local em baixa

l " velocidade e ficou durante 15

l) ( minutos estacionado em

DC � frente à escola. No domingo
. pela madrugada, o mesmo

carro estava estacionado em

frente à escola e de acordo
com pessoas que não quiseram
se identificar havia cinco
pessoas no interior do
veículo. O assalto ocorreu por
volta das 3 horas da madru

gada e namanhã de segunda
feira a polícia militar buscou
a diretora da escola Tânia

Regina Ranghetti Déretti em
.

sua casa para fazer o levan

tamento do prejuízo.
A escola Maria Konder

Bornhausen é a primeira do

município a adquirir recursos
do governo para implantar
laboratório de informática

com internet banda larga,
computadores novos e impres
sora. Estão sendo atendidos

pela escola aproximadamente
300 alunos desde ensino

fundamental até ensino
médio e faziam 15 dias que os

computadores haviameche

gado. A escola localiza-se a

14 quilômetros do centro' de

Mássaranduba e 15 quilô
metros do trevo de Luiz Alves
facilitando assim a fuga dos
bandidos que podem ter

fugido em qualquer direção.
Para a diretora Tânia

Regina Deretti, "a frustração
por parte dos alunos é grande,
pois era(a informatização) um
sonho antigo que estava

concretizado há quinze dias
e agora se foi".

De acordo com Dorinha
Daiane Zanotti, auxiliar
administrativo da escola, "a
polícia deveria contactar as

demais delegacias para abor-
�

darem todos os monzas bran
cos que passa '�m nas

rodovias estadua= .ederais,
pois esta é a única pista que
se tem dos ladrões".

AÇÃO
B�os fizeram rondas em

torno da escola desde sexta

feira .

Os assaltantes deixaram uma unidade impressora e três computadores velhos para trás

: or investigará acidente com morte de operário Defesa Civil alega 'falta de manutenção'
JARAGUÁ DO SUL

A Delegacia do Trabalho
deve avaliar, nos próximos
dias, as causas de um acidente

de trabalho em uma olaria do
} ..

. Garibaldi. N a manhã de

sábado, o funcionário Giaroni
de Camargo, 43 anos, foi es

magado por uma retro

�;. escavadeira enquanto fazia

::�escavação nos fundos do
1

terreno.

Segundo os bombeiros, a

':. máquina teria tombado en

�.: quanto extraía barro d� um
barranco. Ao perceber que a

máquina estava pendendo
para um dos lados,Camargo
teria saltado e caído debaixo
do veículo, que o esmagou.

Camargo morreu
1

na hora e

.;. 'teve fraturas no tronco,

PIERD .RAGAZZIIDCP

Acidente aconteceu durante escavação

membros e crânio.

O presidente do Siticom

(Sindicato da Construção e·

do Mobiliário), Riolando
. Petry, disse que o acidente

possivelmente foi causado por
"descuido do trabalhador".

"Se ele estivesse usando o

cinto de segurança da retro
escavadeira, o acidente não

teria gravidade", lamentou,
acrescentando que o funcio
nário trabalhava na olaria há
vários anos e, portanto, co

nhecia as orientações de
. segurança.

Petry afirmou desconhecer
outros casos de acidente de
trabalho na olaria. Namanhã
de ontem, representantes do
sindicato visitaram a empresa

junto com o Serviço de Saúde
do Trabalhador, ligado à

. Prefeitura.
ESTATíSTICA - Neste ano,

os bombeiros do município
atenderam 112 casos de
acidente de trabalho. A causa

corresponde a 1,6% do total
de ocorrências· pré
hospitalares deste ano, que já
chega quase aos sete mil
atendimentos. (DZ)

JARAGUÁ DO SUL

Engenheiros da Defesa
Civil estão fazendo laudo com

as possíveis causas do acidente

que causou o descarilamento
de 16 vagões daALL (América
Latina Logística) em Nereu

Ramos, no dia 22 de junho. Na
semana passada, funcionários
da concessionária da rede
ferroviária fizeram amanuten

ção da malha ferroviária na

região central. A assessoria de

imprensadaALL informou que
a empresa ainda não finalizou

.

o laudo, que será 'emitido em

até 15 dias .

Sergundo o coordenador da
Defesa Civil, Carlos Dias, o
órgão avaliou amalha ferroviá
ria do município e constatou

CESAR JUNKESIOCP

Defesa Civil à espera de laudo

"falta de manutenção, princi
palmente na' substituição dos
dormentes que sustentam os

trilhos". "Fotografamos vários

dormentes sempinos de susten

tação, bem como vários

dormentes totalmente apodre
cidos", informa o ofício.

O documento destaca que,
independente do resultado dos

.
.

laudos a serem emitidos pela
DefesaCivil e pela empresa, "a
vistoria visual. em conjunto com
os bombeiros e a Polícia Civil
deixou claro a falta de subs

tituição de dormentes total-
.

mente podres na curva onde os

vagões de transporte de cereais
se desprenderam dos outros

vagões".
A Defesa Civil também

solicitou que a ALL envie ao

órgão cópia do Termo de

Compromisso assinado em

2002, onde consta o acordo

que a Prefeitura assumiu a

responsabilidade de limpeza e

capina ao longo da ferrovia na
cidade. O ofício informa que
"o setor jurídico da Prefeitura
afirmou desconhecer este

documento" .

GpaEx apresenta ','O vazio das partes" na Scar Aposentados recebem homenagem do Issem

JARAGUÁ DO SUL

Amanhã é dia de mais

uma apresentação da fase de

pré-estréia do novo espetácu
lo da Cia. de Dança GpoEx/
Scar. A montagem traz ao

público o resultado da pes-.
quisa feita por bailarinos e

I�

direção durante seis meses de
trabalho. O tema escolhido é

a solidão.
Mesmo assim, a proposta

.

de "O vazio das partes" é leve
e tem como base a união de
diferentes mídias, segundo a

coreógrafa Lisa Jaworski. Ela
explica que desta vez o elen

co divide o palco quadrado
de 49 metros quadrados com
duas telas de projeção de

imagens, caixas de supermer
cado e pantufas. Outra
novidade é a inserção da

platéia neste mesmo espaço.
Tudo isto, porém, ainda está.

em fase de experimentação.
Conforme o diretor geral
Gilmar Moretti, "o espetáculo
nunca está completamente
pronto" e sempre existe a

. possibilidade de acrescentar au

retirar alguns detalhes. Este
momento é para isto e quem

quiser "participar" desta cons
trução pode conferir "O vazio

das partes" no Grande Teatro
da Scar (Sociedade Cultura

Artística) nesta quarta-feira às

20 horas. O ingresso custa R$
10. Estudantes é pessoas com
mais de 60 anos pagam a

metade do valor. A_ censura é

de dez anos.
A partir de agosto oGpoEx

planeja levar o espetáculo de

dança contemporânea para
fora do Centro Cultural. (KE)

JARAGUÁ DO SUL

O Issem (Instituto dos
Servidores Públicos Munici

pais) promoveu o "1Q Encon

tro
.
dos Aposentados e

Pensionistas" no Parque
Municipal de Eventos, no
sábado. O evento lembrou a

passagem do "Dia do Funcio
nário Público Aposentado",
comemorado no dia 1 7 de

junho.
No evento foram home

nageados os aposentados que
trabalharam por tnais tempo

�
\
.l

Encontro foi no Parque de Eventos

no mUniCIpIO. A primeira
servidora a se aposentar foi
Elvira Silveira, que trabalhou
por 25 anos. Os demais

aposentados a receberem a

homenagem foram Antônio
Humberto Weber, Hilário
Pavanello, Elsa Pesato Picolli
e Claudio vicente Winter.
Winter foi o funcionário

público que prestou serviço
por mais tempo - 28 anos e

seis dias. Ele foi admitido em

setembro de 1976 e. se

aposentou em setembro de
2005. (DZ)
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Fe·stival de Dança
DIVULGAÇÃO

Interessados em garantir ingresso para assistir aos espetáculos
do 25º Festival de Dança de Joinville que ocorre de 18 a 28 de
julho, já podem comprar o-ingresso na bilheteria do Centreventos
Cau Hansen. Serão 3,7mil ingressos comercializados para cada
dia do evento, e 400 para as apresentações realizadas no Teatro
Juarez Machado. Em 2007, além de compras na bilheteria
também é possível adquirir bilhetes pela internet, no site
www.ticketcenter.com.br. Cada pessoa pode comprar até 30
bilhetes para assistir às noites de Abertura, Gala, Campeões e

as 280 apresentações daMostra Competitiva. Isso porque, outras
1400 apresentações gratuitas estão previstas para os Palcos
Abertos, instalados 'pela cidade, em horários especiais. Mais
informações no site wwwJestivaldedanca.com.br.

Comunicado ao Assinante
.

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

novo sistema de dados junto à Celesc, gerando atraso na

cobrança. Por este motivo, os que não receberam o débito
de R$ 14,90 descontados na conta de junho,
automaticamente terão com débito de duas parcelas no

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

Depto. Hnancelro
Jornal O Correio do Povo

Em caso de dúvidas ligue:

O CORREIO DO POVO
PI,(��1919

BAILE DE FÉRIAS
Dia 07 de Julho de 2007
CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDI
Escolha da Rainha dos
Estudantes de 2007.
Animação:
POP .BAND SHOW /
Joinville

*INGRESSOS*
Antecipado: Sócio R$15,00
Não Sócio R$ 20,00
Na hora: Sócio R$ 20,00
Não Sócio R$ 30,00
Vendas na Secretaria do Clube
Adquira antecipadamente
Reserva de mesas a partir de 03/07/07

COMUNICADO
ROSANE BEATRIZ SCHMOCKEL, PERDEU TODOS OS
DOCUMENTOS.
QUEM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR NO JORNAL O
CORREIO DO POVO. OU ENTRAR EM CONTATO PELO
FONE: 9901-4225

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo O que
acontece no globo, então seu jornal é
O Correio do Povo.
Ele traz resumos dos principals e mais
marcantes fatos mundiais, ou seja, o
mundo que interessa a você.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Feijoada
Acontece neste fim-de

semana, no Salão da Igreja
Rainha da Paz, a feijoada da
turma de 7ª fase do curso de
Comércio Exterior da Unerj.
O evento inicia às llh30, de
sábado: Os ingressos podem
ser adquiridos ao custo de
R$10 com os acadêmicos ou

no Jornal O Correio do Povo.

• LOTERIAS
• MEGA SENA,. .

'. .

concurso: 880
25 - - 37.- 46- 4.9 - 51

• QUINA

concurso: 1769
20 - 24 - 45 - 56 � 61

• LOTOMANIA

concurso: 736

33 - 37 - 39 - 41 - 47

Aumento nas vendas
As vendas de caminhões

Volkswagen cresceram

35,89% nos primeiros cinco
meses do ana emGuaramirim
e região, na comparação-com
o mesmo período .do ano

anterior. Segundo os mais
recente dados do Renavam

(Registro Nacional de Veí
culos Automotores), a Volks
wagen comercializou 53

.

caminhões através da conces-

sionária autorizada W.

Breitkopf e continua líder do
mercado na região com

44,5%. Segundo o presidente
da ACAV (Associação Brasi
leira dos Dis tribuidores
Volkswagen Caminhões e

Ônibus), Júlio Brondani, o

bom desempenho é motivado
pela estabilidade econômica
e pela. necessidade de reno

vação da frota brasileira .

Hora do conto
DIVULGAÇÃO

A turma do maternal 2 B, do Centro de Educação Infantil
Guilherme Tribess, apresentaram no dia 25 de junho, amúsica

"Dança do Passarinho". A apresentação faz parte do projeto
"Hora do Conto". O evento tem o objetivo de integrar,
desenvolver a autonomia e estimular o gosto pela arte dos
pequenos. Além das crianças, assistiram a apresentação os

pais e professores do centro. Todo o mês uma turma se

encarrega de fazer uma apresentação artística, como dança,
teatro, música, entre outros. A professora Vanessa e a

estagiária Daiana foram quem prepararam as crianças para o
\

evento.

Inspeção Veicular
CQ},11113veículo$ inspecionados, a promoção doNúcleo

de Auto Mecânicas ACIJS - APEVI repetiu o sucesso das
edições anteriores. No.ssábado, empresários do setor
realizaram trabalhos no Parque Municipal de Eventos
inspecionando gratuitamente itens necessários ao bom

� funclonamento e à segurança, economia e desempenho
dos veículos automotores, como conjunto de suspensão,
sistema de arrefecímento, sistema elétrico, rnatot, caixa
de câmbio, conjunto de freio, rolamentos, análise de
gases, entre outros aspectos. Além de orientar quanto'
aos cuidados com os seus veículos, o Núcleo de Auto
Mecânica promoveu a arrecadação de alimentos e

,

agasalhos que serão repassadas a instituições sociais da
cidade.

4" 5.6,- 62_"'",66
72 - 73 - 78 - 82 - 00

Noite
No sábado, 7 de julho,

acontece a 8. Bunder Abend.
O evento contempla as

atividades culturais desen
volvidas pelo Centro de
.Cultura Alemã. A Noite
Cultural inicia às 20 horas,
na Scar. Sócios pagam R$ 5
e não sócios pagam R$ 10.

Informações pelo telefone
3371-8525.

.

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

OBITUÁRIO

• LOTERIA FEDERAL

extração: 04.151
·1° rêmio ,(54.185-

4° rêmio - 67.315 -

9.000,00

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
-

COMERCIAL 1,913 1,915 It

PARALELO 1,99 2,08 It

TURISMO
-

1,863 2,010 It

EURD

O CORREIO DO POVO
I

Faleceu ás OO:OOh do dia
29/06, o senhor Floriano
Safanelli com idade de 69

.

anos. O velório foi
realizado em sua

residência e o

sepultamento nó cemitério
Municipal de Guaramirim.

5° �rêmio .. 21.4 '8 -

6.000,00

• BOLSAS DE VALORES

. PONTOS OSCIlAÇÃO
11 BOVESPA 55.371 1,80%
11 DOW JONES (N. York) 13.535 0,95%
11 MERVAL (B. Aires) 2.234 2,01%
11 NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%

.

Clij·IIIiMN
0,6037%

Faleceu ás 06:00h do dia
29/06, esennor Eduardo
M.A. Massaneiro com
idade de 86 anos. O
velório foi realizado na

Igreja Nossa Senhora
Aparecida e o

sepultamento no cemitério
em Nereu Ramos.

Faleceu ás 12:00h do dia
29/06, o senhor
Reynoldo João Persike
com idade de 77 anos. O
velórío foi reallzado em .

sua residência e o

sepultamento no cemitério
em Guaramirim.

,
Faleceu ás 13:30h do dia .!t I
29/06, o senhor Valmir
de Oliveira, com idade de
56 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no

cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu ás 18:40h do dià
(;29/06, o senhor Martim

Marangoni com idade de
. :I

ao anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e
o sepultamento no

.

cemitério Municipal de
Guaramirim.

(,
,

b

Faleceu ás 00:30h do dia
01/07, o senhor Henrique �l

Paulo Ricardo com idade .

de 63 anos. O velório foi
realizado em São.João do
Itaperiu e·o sepultamento
no cemitério de
Guaramirim ..

Faleceu ás 20:00h do dia
01/07, o senhor Rogério
Bernardo Marcelino com

idade de 39 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária da: Vila
Lenzi e o sepultamento no

cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

•

, .

I
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IGA FUTSAL�'MAlWEE AGORA ESPERA DEFI�\IIÇÃO DO GRUPO DA PRÓXIMA FASE DA COMPETiÇÃO

,

dI
" �

.

.'!IMárcio mareou o primeiro e oúnmo gols da equipe jaraguaense ontem, que ainda segue na liderança da competição e espera a definição dos adversários

Malwee goleia Macaé fora de

casa na despedida da la fase
I ,:' •.

'

Segunda fase da

competição. começa
em agosto, depois

) do Pan-Americana

.

MACAÉ (RJ)

Jogando em ritmo de
treino contra os jogadores do
juvenil do já eliminado

Macaé, � Malwee encerrou

ontem, fora de, casa, a parti
cipação na primeira fase da

Liga Futsal. Cumprindo o

papel, o time jaraguaense fez

6x2 no time fluminense.vice-

lanterna da competição.
Como resultado, a Malwee
continua naliderança, agora
com 43 pontos porém com

doisjogos amais que a Ulbra.
O time da casa cqmeçou

pressionando e abriu o placar
aos 6'36", com Leco chutando

forte de esquerda, AMalwee

chegou ao empate aos 11

minutos, com Márcio, que
completou passe da esquerda.
A virada veio aos 15'59", com
um belo gol de Jean.' O
camisa 10 deu um drible na

esquerda e chutou no ângulo
de Diogo.

Depois do intervalo, a

Malwee voltou melhor e

ampliou com 1;30", através de
Xande, completando para o

gol vazio. Doisminutos depois,
o ala William fez falta fora do
lance e foi expulso. Aos
12'23", Valdinmarca o quarto
e, aos 15'37", livre, o camisa

13 só empurra para fazer 5xl.
O time de Macaé tenta o

goleiro linha, mas acaba
sofrendo o sexto aos 19'56",
mas ainda descontou faltando
oito segundos, com Alê.

Para o goleiro Tiago, a

dificuldade existiu, mesmo

enfrentando um time consi

derado reserva. "Sabíamos

que eles iam querer mostrar

serviço e deram muitas

dificuldades. Nosso time se

portou bem, mas não devía
mos ter tomado o último gol",
comentou. O goleiro, junto

.

com Falcão e Valdin, se

apresenta esta semana em

Teresópolis, para iniciar a

preparação para o Pan

Americano. "Agora é pensar
no Pan. Concentração total
no sonho queé disputar uma
competição como essa",
comentou.

"
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DIVULGAÇÃO

BEM REPRESENTADO

CLASSIFICAÇÃO

Sílvio Ewald foi um dos esportistas catarinenses que
conduziu a tocha do Pan-Americana na passagem por
Florianópolis. O ciclista representou junto com o craque
Falcão, a cidade de Jaraguá do Sul no evento. O vice

campeão pan-americana de 1983 não escondeu a

emoção. "Só estando lá para saber como é", resumiu.

Maicon não enfrenta
° Equado,r amanhã

.... J.; ..,I".

PUERTO LA CRUZ

O lateral-direito Maicon,
que sofreu uma lesão no om
bro esquerdo na vitória sobre
oChile, está fora do confronto
do Brasil contra o Equador,
amanhã. "Ele já tirou a tipóia
e vai fazer todo o trabalho
aeróbico normalmente. O

problema é que ele ainda está
com dor e por isso não vejo a

possibilidade de jogo na

quarta-feira. Mas para o fim
de - semana. (em caso de

classificação) pode ser que
ele volte", comentou o

PG J V E D GP GC SG

20 9 6 2.1 16 9 .7

16 G 5 1 3 11 B 3

16 9 4 4 1 -14 11 3
.

15 9 5 O 4 21 9 12

15 9 4 3 2 14 11 3

15 9 4 3 2 11 9 2

14 9 4 2 3 13 13 O

14 9 4 2 3 13 13 O

13 9 4

13 9 4 1

12 9 4 O

12 9 3 3
11 9 3 2

10 9 5

4 12 10 2

4 13 12 1

5 9 12 -3

3 11 11 O
4 14 13

3 19 1 B

5 16 20 -4

5 10 15. -5

17° Ipatinga
lSo Paulista

19° Remo

20° Huano

10 9 3 1 5' 4 10 -6

9 9 2 3 4 1 3 1 7 -4

7 9 2 1 6 1 2 18 -6

6 9 2 O 7 12 19 -7

médico da seleção brasileira
José Luís Runco.

Quem entra no lugar de
Maicon na lateral-direita I
contra o Equador é Dariiel !
Alves. O jogador, que teve

.

menos tempo de preparação
com o grupo em virtude da

disputa da final da Copa do
Rei com o Sevilla, vai ganhar
mais uma chance. Outro que
saiu de campo contra o Chile
como dúvida, mas diferen
temente de Maicon deve

jogar é Elano. O meio-cam

pista sofreu uma pancada e

sentiu a perna direita. ,

: • 1 IRÃO SÉRIE A

3° Paraná

4° São Paulo

5° Cruzeiro

6° Fluminense

7° Corinthians

So. Atlético-PR

9° Atlético-M G

� 10° Figueirense
f. lP Vasco

!','. ��: �!:�!r8S
14° Sport

r 15° Inter�acional
16° Santos

J

I•
17° Juventude

18° Flamengo
19° Náuti'co
2Ó'D América-RN

20 8 2 8 12

15 8 5 O 9 7

15 8 4 3 1 11 5

14 8 4 2 2 7 2 5

13 8 4 1 3 19 16 3

12 8 3 3 2 12 8 4

12 7 3 3 1 7 3 4

12 B 3 3 2 14 12 2

12 8 3 3 2 12 10 2

11 B 3 2 3i 13 14 -1

11 8 3 2 a 12 13 -1

11 8 3 2 �I 10 12 -2

1 O 8 3 1 4: 5 1 2 -7

8 8 2 2 1.1 13 14 -1

8 8 2 2 4 9 13 -4

8 8 2 2 4 7 11 -4

7 7 2 4 9 11 -2

6 6 1 3 2 11 1 5 -4

5 8 2 5 10 19 -9

4 8 1 6 6 1 5 -9

Resultados - S3 Rodada

Sport 4xl Náutico

Figueirense OxO São Paulo
Cruzeiro 3xl Vasco

América-RN Ox3 Goiás
Santos OxO Grêmio

Paraná 2x2 Atlético-PR

Internacional 1XI Atlético-MG

Corinthians Oxl Palmeiras

Fluminense 1 x2 Botafogo
23/08 - Elamengo x Juventude

93Rodada· Hoje
19h30 - Palmeiras x América-RN

20h30 - Figueirense X Cruzeiro

20h30 - Atlético-PR x Náutico

20h30 - Grêmio x Juventude

20h30 - Fluminense x Paraná

20h30 - São Paulo x Internacional

21 h45 - Goiás x Botafogo
Amanhã

16h - Atlético-MG x Flamengo
16h - Vasco x Santos
16h - Sport x Corinthians

BRASILEIRÃO SÉRIE B

Col. Time
10 Criciúma
2° Coritiba

3D Barueri

4° Vitória

5° Brasiliense

6° Gama
7° Ceará

Ponte Preta

9° Portuguesa
10° CRB
11 ° Fortaleza

12° São Caetano

13° Santa Cruz

14° Marília

150 Avaí 10 9 3

16° Santo André ·10 9 3

•

Resultados - 93 Rodada

Coritiba 1 xO Fortaleza
Portuguesa 1 xl Paulista
Avaí lxO Ipatinga
Brasiliense 1 xl Criciúma

CRB 3xl Gama

Vitória 4xO Ponte Preta
Santo André 3xO Santa Cruz

.
Ceará 3xO Gama
Marília 3xO São Caetano
Ituano Ox3 Barueri
103 Rodada- Hoje

18hl0 -Ipatinga x Ceàrá
18hl O - Barueri xVitória
20h30 - Santo André x Ituano

.

Sexta-feira
20h30 - Brasiliense x Remo'

20h30 - Ponte Preta x São Caetano
20h30 - Criciúma x Gama
20h30 - Paulista x Marília
Sábado

16h - Fortaleza x Avaí
16h - Coritiba x CRB
16h - Santa Cruz x Portuguesa

i'
--------------------------------------------------�------------�----------------�---- a_ 1
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ENCONTRO: ALUNOS DE 20 ESCOLAS PARTICIPARAM DO ENCONTRO QUE ACONTECEU NO SÁBADO
.' PIERD RAGAZZI/DCP

Ginásio do Colégio São Luís ficou praticamente lotado. para as disputas; Wesley e Agrya (detalhe) aprovaram a competição e o encontro

Encontro. de pólos de vôlei
reúne rnaís de 500 crianças
Muitos tiveram a

primeira oportunidade
de participar de
uma competição

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Sábado foi dia de voleibol
nas quadras do ginásio do
Colégio Marista São Luís.
Cerca de 500 crianças até 12
anos de 20 escolas do muni
cípio participaram do encon
tro de pólos da modalidade,
promovido pelaMarisol, com
apoio do PEC/Segundo Tem-

po (Programa Esporte e

Cidadania). Para muitas
destes alunos, foi a primeira
oportunidade de participar
de uma competição. Elas
foram divididas em equipes
com quatro integrantes cada
(conhecido como 4x4). -

Para Wesley Felipe Sch
midt, 11 anos, estudante dar'
5ª série da EEB Holando
Marcelino Gonçalves, foi a
primeira competição espor
tiva. "Não me senti nervoso.
Comecei no vôlei para
acompanhar alguns amigos e

hoje já treino três horas por
semana", disse o jovem, que
também pratica dança de

rua. Ele não descarta a hipó
tese de seguir carreira em

uma das duas áreas.

Já Agrya Daiana Less
mann, 12 anos, estudante da
5ª série da EEB Giardini
Lenzi, treina há dois anos e

participa pela segunda vez de
uma competição. "O esporte
ajuda a ter .dtsciplina. Depois
que comeceia treinar, minhas.

notas melhoraram bastante",
comentou a atleta, que tem

no vôlei o esporte preferido,
apesar de jogar futebol
também.

No total, participaram 44
equipes masculinas e 67
femininas, totalizando 237

jogos em seis quadras. No
masculino, a EMEF Renato
Pradi foi a campeã, seguida
da EMEF Maria Nilda Salai,
da EMEF Machado de Assis
e da EMEFMax Schubert.No
feminino, o título ficou com

a equipe da EEB Julius Kar
sten, seguido da EMEF

Rodolpho Dornbusch, da
EMEF Machado de Assis e da
EEB Julius Karsten. No fun do
ano, outro encontro entre os

praticantes de vôlei das
escolinhas será organizado,
desta vez com dois dias e a

participação de alunos até 16
anos. (Colaborou Daiane

Zanghelini)

•
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Vi1:ória termina em

segundo no regional
JARAGIJÁ DO SUL

O Vitória venceu, em

casa, o Água Verde de Timbó
por 2xO neste domingo, e

garantiu o segundo lugar da
primeira fase da Taça
Pomerode "João Alberto
Pizolatti" .. O time jaraguaense
ficou com 24 pontos, quatro
a menos que o Água Verde
de Pomerode, que venceu o

Atlético por 1xO. Os dois
primeiros agora esperam a

definição dos adversários da
semifinal. O Vitória pega o

vencedor de Botafogo x

Atlético e o Água Verde de'
Pomerode pega o ganhador de
Vera Cruz x Água Verde de
Timbó. O Flamengo, mesmo
com a vitória por 3xO, fora de.
casa no Botafogo, não se

classifico'a e terminou na

Im1i'terna. I

Nos aspirantes, o rubro
negro jaraguaense foimelhor
e bateu o Botafogo por 2xO,
garantindo' o primeiro lugar

.
' 'I

com 22 p:ontos, levando
vantagem' no desempate

,

contra o Água. Verde de Pó
merode. Eles também espe
ram os vencedores dos outr
confrontos (em ida e volta;
partir de sábado) para conhe
cer os adversários. O Flamen
go espera a definição dI
Vitória x Vera Cruz (sábado
8, às 15h15 em Pomerode set
o primeiro jogo) e o Águ
Verde pega ou Atlético or

Caramuru.
_ SÊNIOR - Este fim-de

semana foram definido:
também os classificados' pan
a segunda fase do Cam
peona to Sênior promovidc
pela Liga Jaraguaense. C
Caxias conquistou o primeirc
lugar com a goleada por 6x
no Rio Molha. Cruzeiro e

Vitória ficaram no. 2x2 e

terminaram, respectiva.
mente, em segundo e terceir

lugares. A Kiferro venceu
.

Mecânica Taió, por 3x2
garantiu a quarta vaga. N

próximo fim-de-semana, .a

partir das 8h30 no campo d
Vitória, jogam Cruzeiro x

Kiferro e Vitória x Caxias ..

Vitória bateu o Áglua Verde de Timbó e aguarda definição de adversário

Apenas um gol na 1 a

rodada do Varzeano
JARAGUÁ DO SUL

, 'Ao contrário das outras

. fases; a terceira etapa do 25º
Campeonato Varzeano de
Futebol "Raul Valdir Rodri
gues", começou com média
baixa de gols. Apenas um foi
,marcado nos dois jogos
disputados no sábado. Me
lhor para o Barrabaxo/Tranze
o Pé, que bateu o Botafogo
por lxO e deu um importante
passo para a classificação
para a semifinal, assumindo
a liderança do Grupo K.

Pela Chave J, Atlético e

Galácticos não saíram do

zero e agora os Galácticos
enfrentam o Garibaldi no

. próximo fim-de-semana, às
13h45 na Vila Lalau. Na
partida de fundo, a Kiferro,
que é a única invicta na

competição, recebe o

Botafogo. A terceira fase do
Varzeano tem dois grupos
com três times cada, onde os

dois melhores passam para as

semifinais. O artilheiro do
campeonato, até agora, é Jair
Antunes, do Atlético, com 11
gols. Everson, Koerich
(Kiferro) com nove e Pedro
de Souza (Botafogo) com oito
também estão na briga.

y
!' , PIERD RAGAZZI/DCP

T Futsal sub-17 estréia
com vitória na 2a fase
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Malwee/Clij/
FME conquistou três vitórias,
no fim-de-semana, na

abertura da 2ª fase do Cam
peonato Estadual de Futsal
Sub-17 Masculino. Jogando
.em Pinheiro Preto, no Oeste
de Santa Catarina, os jara
guaenses só golearam - 11xO
em Palmito, 12x2 em Itupo
ranga e 8x 1 no time. da casa.

Destaque para Dian Luka,
que balançou a rede nove
vezes. O returno desta fase
será dias 13 e 14 dejulho. O
time continua sem Gilson,

"
Malvado e Canoinhas, todos
lesionados.

Quem também entrou em

quadra foi a Aurora/CEJ/
FME, que garantiu vaga para
a 3ª fase do Estadual Sub-13
Masculino. Jogando em

Joinville, a o time jaraguaense
venceu a AABBlJoinville por
5x3 e 9 Colegial por 7x2,
perdendo por 3xl para oElase,
terminando em segundó lugar
na chave com 12 pontos, três
a menos que a Elase, de Flo
rianópolis. Destaque para
Kaio, que mareou oito gols.

. A tabela da terceira fase será

divulgada ainda esta semana,.

J.

Barrabaxo/Tranze o Pé venceu o Botafogo e lidera o Grupo K do torneio
!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO 81

GOVERNO ASSINA
CONVÊNIO NAS ÁREAS
DE EDUCAÇÃO, TURISMO
E INFRA-ESTRUTURA

presas. As microempresas e

empresas de pequeno porte,
optantes do SimplesNacional,
passam a ter preferência nas

compras governamentais de
bens e serviço até R$ 80 mil
realizadas no âmbito federal,
estadual e municipal", disse
Lula.

O Simples Nacional, co
nhecido também como "Su-

•

per Simples", unifica o recolhi-
mento de impostos da União,
dos estados e dos municípios
para empresas com receita

bruta anual de até R$ 2,4
milhões.

O presidente Lula disse
também que a nova lei per
�mitirá a reduçâo do tempo
para abertura de urna em-

Bernardo Camargo e Débora Gonçalves

DADE: N I PE ED PARA ABERTURA U E PRESA

�;�mpresas têmpriortdadenas compras governamentaise ;, .Ó.,'.

presa. "Dentre as vantagens,
a lei proporciona fácil acesso
ao crédito, estimula a ino

vação tecnológica e possibili
ta a redução do tempo de
abertura � fechamento de em

presas, que hoje varia de 150
dias para apenas 5 dias", disse.

Outra vantagem, segundo
o p�ente, será o aumento

da contratação de traba
lhadores com carteira assina

da. "Namedida em que a ern

presa pode se legalizar e na

medida em que a empresa vai

pagar Uma tributação menor

do que habitualmente paga .

. hoje, ela vai poder contratar
os trabalhadorés semmedo de

que isso, torne a sua carga
muito pesada.", explicou.

Oi'
ta !Empresas optantes do
n Simples Nacional,
Ie terão preferência
c nas compras de bens
r� e serviço até R$ 80 mil
(

( BRASíLIA

a, A partir de agora, as micro

r1 e pequenas empresas do país .

� terão prioridade nas compras

1 governamentais de até R$ 80

J1 mil. Segundo o presidente
1 Lula, essa é uma das novida
lo des da Lei Geral das Micro e

� Pequenas Empresas, que

começou a vigorar domingo.
"Essa é uma boa novidade

proporcionada.pela.Lei-Geral
das Micro e- Pequenas Em-

•

'<:\j '.-:#,... >;riP �U'?:,f""'I[�� ,"�:'It-�_��(!I."" �;q,:�,�'.O;.
Com a nova lei, o governo prevê o aumento de trabalhadores com carteira assinada

.

;«i

2ANaS

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

confira em nossa versão on.llne as coberturas completas dos eventos

CARNE 'XING· LING

QUINTA NA BIERBUDE
Nesta quinta-feira o grupo Quarteto Em
Três será atração principal na noite mais
badalada do point do shopping.

MOINHO DISCO
OS fortes nomes Leozinho, Paciornick,

O DESPERTADOR DA PHILIPS Fabricio Peçanha, Sandrinho, Gú e a

Procurando melhorar a fama de insuportável dos despertadores, a Philips criou banda U2 Cover são algumas das
oWake-Up Light, um despertador que acorda emitindo gradativamente uma luz, atrações agendadas para julho . na

sem barulho algum, simulando o nascer do sol no seu quarto. Durante 30 Moinho Disco. Programadas para os dias
minutos, a luz envia ao cérebro uma mensagem que ativa o relógio biológico à 14, 19 e 24, as baladas marcam o retorno
produzir cortisol, o hormônio da energia. Agora além de acordar de forma· com força total da casa na temporada de

.

natural, pode-se passar a manhãmuito bem-disposto. férias.

BAILE DE FÉRIAS
E e para este sábado que a turmas Depois de brinquedos, CDs e softwares piratas, a China
programam encontro no Clube, Atlético surge com mais uma novidade: a exportação de carne

Baependí, para curtir mais uma das brasileira falsifiéada para os mercados da Europa e

noites de agito do tradicional Baile de Rússia. Em muitos casos, as carnes são chinesas, mas
Férias. A animação da noite fica por conta empacotadas como sendo produto brasileiro e até com

. de Pop Band. Ingressos antecipados certificados falsificados escritos em português.
estão sendo vendidos ao valor de R$15 _ Como forma de combater a pirataria o Ministério da
para sócios e R$20· para não sócios. Agricultura já prometeu a vários países que, a partir da
Garanta o seu na secretaria do clube. semana que vem, modificará os certificados usados

para as exportações para dificultar a falsificação.
FESTA DO CASARÃO
Depois de 4 anos, a badalada Festa do
Casarão volta a acontecer na cidade.
Desta vez o palco do evento será a Deep
Choice Club, que abrirá as portas para a

apresentação do DJs Conrado (Deseo),
Mary Zander (3Plus/RJ) e Overseas
Project. Agendado para próximo dia 20 de
julho, reservas para o evento podem ser

feitas no telefone 9958 2864.
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PREFEITOS QUE INTEGRAM A COMITIVA ESTÃO OTIMISTA COM A VIAGEM

O CORREIO DO POV

Missão à Itália rende
convênios para o Estado
Governador assina
convênio de intenções
com presidentes das
províncias de Veneza

VENEZA

O governador Luiz Henri
que esteve ontem em Veneza,
com os presidentes das provín
cias do Vêneto e BeHuno. Na
oportunidade, ele apresentou o
projeto de turismo e firma
protocolo de intenções, que
inclui prefeituras catarinenses.
Na universidade de Veneza,
tratou de temas culturais e da
educação, junto com represen
tantes de universidades cata

rinenses.

Durante o encontro em

Veneta foi discutido o "Cam
minoVeneta" para desenvolvi
mento do turismo nas regiões
de colonização italiana, reu
nindo belezas naturais, gastro
nomia, música, lazer, história e

valorizando a região e criando
nova fonte de ocupação e

renda.
Com os presidentes das

províncias de Veneza, Davine
Zoggia, e Belluno, Sergio
Re010n, foi assinado um

convênio de intenções, que'
abre espaço para cooperação e

intercâmbio em praticamente
todas as áreas,

O prefeito de Ibirama, Ayres
Marchetti, que faz parte da
comitiva, observa com otimis
mo a viagem à Itália, "pois a

cada momento pode surgir
uma oportunidade de receber
mos em Ibirama investimentos
italianos". Igualmente o

prefeito de Capinzal, Nilvo
Dorini diz que "com o conhe
cimento mútuo abrem-se por
tas que até agora nem existiam

para diversas áreas de ativida
des empresariais e culturais que
interessam aomeumunicípio".
Já o prefeito de Seara, Ede
milson Canale, acredita que

poderá agregar à produção
agroindustrial do município
outras fontes de desenvol
vimento, com a vinda de em

presas complementares ou que
abram diferentes ramos de
atividades econômicas.

O roteir� de encontros em
.

Veneza prossegue na Univer
sidade Ca Foscari, onde a

Univille já desenvolve projeto
conjunto de cooperação na

área do meio ambiente, de
ensino de pós-graduação, da
física, dos processos industriais
e cultura. Acontece também
visita e reunião no Instituto
Thetis, que trata de projetos
científicos de planejamento e

controle de trânsito e tráfego
terrestre, aéreo e marítimo,
oferecendo know-how amuni

cípios e instituições de várias

. partes domundo, como a cria

ção do esquema de implan
tação e gestão do trânsito para
a próxima Olimpíada na

cidade de Pequim.

SFS ganhará terminal
- "

portuário ·privado
DIVULGAÇÃO

Terminal da Norsul em Caravelas na Bahia

CNR/ADI
CARAVELAS

SãQ Francisco do Sul
(SFS), cuja atividade portu
áriamovimenta grande parte
da riqueza produzida no

Estado, está prestes a receber
um novo empreendimento

.

que vai impulsionar ainda
mais a economia da região
Sul. Em 2008, começa a ope
rar no município o Terminal
MarítimoMar Azul. A obra é
um investimento daMarAzul

.

Logística, Armazenamento,
Terminais e Transportes,
subsidiária da Companhia de

Navegação Norsul. O obje
tivo é oferecer uma solução
técnica de logística no

transporte de bobinas de aço
produzidas pela CST (Com-

panhia Siderúrgica de

Tubarão), localizada na região
metropolitana de Vitória
(ES), e pela Vega do Sul, em
São Francisco do S�l. O
projeto foi apresentado na

última quarta-feira no mun

icípio baiano de Caravelas,
sul da Bahia, onde a Norsul
opera um terminal de movi

mentação de toras de euca

lipto em parceria com a

Aracruz Celulose dentro dos
mesmos padrões do projeto
que será implantado em São
Francisco do Sul.

Segundo gerente de pro
jetos daNorsul, Ricardo Espí
rito Santo, a implantação do
Terminal, que está em fase de
licenciamento ambiental, vai
exigir investimentos de apro
ximadamente R$ 42 milhões.

JUSTiÇA

Pedófilo chileno
é transferido

O pedófilo chileno Rafael
Maureira Trujillo, 50, foi
transferido para o presídio
federal de Campo Grande,
em Mato Grosso do Sul, no
sábado. Ele estava detido
desde o dia 21 na superin
tendência da PF em'

Florianópolis.
Também conhecido como

Sakarach, o chileno foi
transferido de avião, com
forte esquema de segurança.
A decisão da juíza federal
Ana Cristina Kramer
atendeu a um apelo da
própria PF, que temia pela
integridade física do preso.

Ele estava sendo mantido
em cela isola-da e

monitorado todo o tem-po,
pois manifestou seu desejo
de não voltar ao Chile e

havia o temor que ele
atentasse contra a própria
vida. No presídio do Mato
Grosso do Sul, Sakarach vai
esperar a decisão da Justiça
sobre seu destino.

O governo chileno pede
deportação, já que ele não

portava documentos e entrou

clandestinamente no Brasil.
Com a medida ele voltaria
para o Chile em menos de um
mês. (Terra)

Pelo Estado

As companhias aéreas brasileiras não sabem mais como explicar aos passageiros
o motivo dos atrasos diários nas chegadas e partidas de seus vôos. Hoje basta

comprar a passagem para saber que o avião não decolará no horário previsto. Cons
trangidas por todos os dias receberem reclamações nos balcões e preocupadas com
as caras feias atrás dos guichês, as aéreas resolveram estreitar relações a bordo. On
tem, o comandante de vôo que vinha de Porto Alegre para Florianópolis e Chapecó
usou alguns minutos antes da decolagem para prestar esclarecimentos. Em nome �
da empresa se desculpou pelo atraso de uma hora no embarque - que nem foi tão 9
grande perto do que se pode enfrentar hoje nas salas de espera dos aeroportos -

mesmo que a companhia nada pudesse fazer para evitar o transtorno. Gentileza do
piloto. Enquanto isso ainda tem gente dormindo nos saguões dos aeroportos.

Semana passada, na Câmara, a coluna
acompanhou reunião da CPI do Apagão,
que começou com atraso e foi tumultuada.
Houve até denúncia do deputado André
Vargas (PR) sobre um suposto conluio entre
controladores de vôo brasileiros e estrangeiros.
Mas foi dos deputados Fernando Gabeira
(PV-RJ), Luciana Genro (Psol-RS) e Ivan Valente
(Psol-SP) a palavra mais sensata: "Não cabe a

esta comissão solucionar o caos no controle
aéreo no País. Isso é tarefa da AeronáutiCa.
Precisamos é encontrar uma forma de ajudar as
pessoas que lotarão os aeroportos para viajar
nas férias de julho'; disse Gabeira. Que tenham
sorte. Amesma que pedem os passageiros,
de bilhete na mão, depois de despachar a
bagagem.Voar com tranqüilidade deixou de
ser desejo para se tornar sonho do brasileiro.
Na foto, o relator Marco Maia (PT-RS) e o
presidente da CPI, Marcelo Castro (PMDB-PI).

em Joinville, Dresch defendeu a qualidade B

dos alimentos destinados às ações de com
bate à fome e que o Estado crie políticas de .5
incentivo à produçãode allmentos livres de
agrotóxicos. n

Raio-X
A Fiesc lança hoje o Diagnóstico do Setor
Exportador Catarinense 2007. O docu
mento reúne os principais resultados de
pesquisa realizada com empresas sobre o

comércio exterior do Estado, possibilitando
a identificação das barreiras às vendas ex
ternas. Ponto importante, Já que as expor
tações são um dos principais motores da
economia catarinense,

Futebol
Governador em exercrcio Leonel Pavan
recebe hoje em seu gabinete o ex-técnico
da Seleção Brasileira e pentacampeão do
mundo Luiz Felipe Scolari. Vem a SC para
dar palestra em São José. Na visita de cor

tesia estará acompanhado pelo técnico do
Criciúma, Gelson da Silva. Mas o encontro

pode também ir para o lado da paixão pelo
futebol e pelo Grêmio. Pavan e Scolari são
gremistas "imortais':

Corte
Secretaria de Estado do Planejamento im
plantou sistema de teleconferências para
fazer comunicação com as Secretarias de
Desenvolvimento Regional. "0 objetivo 'é
reduzir custos e viagens dos funcionários
das SDRs para Florianópolis'; aponta o se

cretário Altair Guidi.

Treinamento
Eletrobrás/Procel realiza dias 5 e 6 de o cur
so Eficiência energética em edificações do
setor comercial, em parceria tom a Celesc
e com apoio.da Fecomércio. O treinamento,
que será promovido na Administração Cen
trai da Celesc, faz parte de programa que
visa o desenvolvimento de projetos nessa
área e também em energias renováveis.

Segurança alimentar
Deputado estadual Dirceu Dresch participa
hoje da abertura da 3aConferência Nacional
de Segurança Alimentar. Na ocasião, o pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará a

Agenda Social, com investimentos e ações
que visam melhorar e ampliar as políticas
sociais do governo. O petista represéntará
a Assembléia Legislativa de Santa Catarina
no evento, que será em Recife (CE). Durante
o encontro preparatório para a conferência,

;v

!3

Cursinho
o Pré-Vestibular Popular da Ufsc divulgou
na última sexta-feira (29) o edital das vagas fi
disponíveis ao curso semi-extensivo' no
segundo semestre de 2007. As inscrições
ocorrem entre os dias 9 e 13, das 9h às 18h, Jj
no 3° pavimento do Centro de Cultura e

Eventos da universidade. Foram oferecidas :lI

240 vagas, 80 a mais que no primeiro se- 3I

mestre. Podem se inscrever alunos que te
nham concluído o Ensino Médio em escola

}!3pública ou particular com bolsa integral,
que comprovem a impossibilidade de pa- d
gamento de um cursinho particular e que JJ

não tenham curso superior.

Volta
O Estado recebe hoje os restos mortais do 5(

filósofo .Huberto Rohden, que estão no ce- o
mitério Getsêmani, em São Paulo, e serão )
enterrados em São Ludgero. O deputado
federal Edinho Bez (PMDB) vai receber a

urna na Capital paulista. O catarinense tem IS
mais de 60 obras publicadas e traduzidas o

para diversos idiomas'. \'

Associação dos Diários do Interior � ADljSC
CHICO ALVES COM CARLA OARIANO/FLORIANÚPOUS

coil,maadi@cnrsc,com.br ';�
,.>I
ui

�-----_._-----_ ..

_-------_._------------------z �3

Associação dos Diários do Interior

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco � O I 13

Correio do Povo - Correio Lageano - correio do I
,A

Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade - :�
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O I

_

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã - :)�
JomalO Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul .v

- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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OSIÇÃO DEFENDE AFASTAMENTO DE RENAN CALHEIROS
. .

ensão. deve crescer
.

o Senado após parecer
I

li liados de Renan
I

ne1ntarão devolver
-.

,

� �processo a

9 esa Diretora

!

I A tensão deve aumentar

!sta semana no Senado em2

fl. ma do processo contra o

� ,esidente da Casa, Renan
! ialheiros (PMDB-AL), acu
b Jdo de receber ajuda de um

d dbista para pagar despesas
2 �ssoais. De um lado, aliados

e Renan trabalham para
�ter-rar o processo depois,

lJ ;ue um parecer jurídico
)( pontou falhas na

r pvestigação. De outro,

rr �nadores da oposição e até

k base do governo
I _ _

'

II pmentarao a pressao para
) he ele deixe a presidência.

l Integrante da base aliada
.

governo, o senador Renato

.8 �asagrande (PSB-ES) defen-
I

e agora o afastamento de

�� 'enan depois que o parecer
'1 'ttrídico da consultoria legisla-

I

;v iva apontou falhas que mos-
I

'

B tram que o processo deveria
I

1 retornar à Mesa Diretora,
,

JOSÉ CRUZ/ABR

O senador Renato Casagrande (PSB-ES) defende que Renan se afaste

presidida pelo próprio presi
dente do Senado. "Ele tem

que se licenciar", disse. -

Os senadores aguardam a

postura de Quintanilha em

cima desse parecer jurídico.
O Conselho de Ética tem

reunião marcada hoje. Para

Casagrande, o órgão poderia
rapidamente resolver as

questões levantadas na

análise jurídica. "O conselho

pode resolver isso com

rapidez: devolver o processo

para a Mesa Diretora para
que seja saneado. E a Mesa'

se reúne e devolve", afirma.'
� caso, alerta Casa-

, grande, mesma que Renan se

negue a deixar a presidência,
caberia aTião Viana (PT-AC),
vice-presidente do Senado,
presidir a reunião da Mesa
Diretora para evitar qualquer
constrangimento político.

O parecer jurídico foi
concluído na sexta-feira, 29,
e entregue no mesmo dia à

,

secretária do Conselho de
Ética. A consulta jurídica foi
pedida, interrompendo o

julgamento político. (Site G 1)

posentados começam
� receber benefícios
•
• r

fi ,RASILIA .

j

! o INSS (Instituto Na

oi dional do Seguro Social) ca-
l

31meçou a pagar ontem pela me de recursos. Para as zonas

SI �anhã, primeiro dia útil de
•

IJ j�llho, benefícios a aposen-

)£ �ados e pensionistas. Serão
d �iberados os benefícios cuja
fJ �umeração termina em 1 ou

I'
�. Até a próximo, sexta-feira,

t� erão pagos 24.833584

I�( .: enefícios, que, juntos,

bO
�omam R$ 13.539.676-

� �90,95. "

I De acordo com o Minis

IS tério da Previdência Social,
b �(o total de benefícios,
v p.266.412 (69,53%) são de

\

segurados que residem em,

áreas urbanas e corres

pondem a R$ 10.865.346.-
786,07, ou 80,25% do volu-

rurais, os benefícios repre
sentam 30,47% do total

(7.567.172), com recursos

de R$ 2.674.329.704,88, ou
19,75% dos pagamentos.

t

Receberão os benefícios
em conta corrente 9.820.499
pessoas. Outros 15.013.085
serão sacados por meio de
cartão magnético. Os paga
mentos são feitos nos primei
ros cinco dias úteis de cada
mês. (Agência Jornal do

Brasil)

DISSOLUÇÃO

Gabeira defende
fim do Senado

O deputado federal Fer

narido Gabe ira (PV-RJ)
defendeu, nesse final de se

mana, que o País discuta a

dissolução do Senado. De
acordo com o jornal gaúcho
Correio do Povo, ele defen
deu o sistema de câmara par
lamentar única (unicameral).

Segundo Gabeira, o

Senado, hoje não cumpriria
sua função de servir como

instância revisora. O depu
tado ressaltou ainda que os
custos do Senado Federal

para a sociedade são propor
cionalmente maiores do que
os da Câmara. (Terra)

,

Citando (a) (5): Variedades Mil Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. ME. último endereço conhecido: Rua 687 - Levinus Krause, 158, São Luis - CEP 89.253.660, Jaraguá
do Sul-SC, atualmente em local incerto ou não sabido.
Valor do Débito I Descrição do(s) Bem (ns): R$ 12.782,14. Data do Cálculo: 31/08/2005. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificâdas(s), atualmente em local incerto
ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, nesre juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S), para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou

a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas

e honorários advocatícios (art. 1.103-c, I", do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo

judicial (art. 1.I02-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado I ,

vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 30 de março de 2007.

'o

.PELO

Polícia prende
mais dois

por atentado
na Escócia

A polícia britânica anunciou ontem que prendeu dois homens
de 20 e 25 anos suspeitos pelo atentado frustrado contra o

aeroporto de Glasgow, Escócia, no sábado, dia 30 .

Antes deles, os policiais já haviam prendido outros cinco, sendo
que um deles morreu com queimaduras após bater o carro em

chamas contra o aeroporto escocês.
A "CNN" informou que os dois homens que estavam no carro

que atingiu o aeroporto escocês são suspeitos de estarem ligados
também com os dois carros-bomba colocados nas ruas de Londres
na sexta-feira.,

Em entrevista à "BBC", Brown, que em cinco dias no cargo
enfrentou três incidentes terroristas, assegurou que ninguém
conseguirá "destruir o estilo de vida britânico".

Referindo-se aos dois atentados fracassados com carro

bomba da sexta-feira em Londres e ao ataque de dois supostos
terroristas suicidas contra o aeroporto de Glasgow, no sábado,
Brown afirmou: "Está claro que tem a ver, em termos gerais, com
pessoas associadas à AI-Qaeda".

'

Até o momento
sete pessoas
foram detidas

CRíTICAS DE CHÁVEZ
Hugo Chávez defendeu o Irã em relação às pressões recebidas
devido a seu programa nuclear, ontem em Teerã, capital do
país. O presidente da Venezuela criticou o modelo de
desenvolvimento ocidental "que se baseia no egoísmo e no

imperialismo".
INCÊNDIO NA CHINA
Os Bombeiros de Pequim controlaram ontem o fogo em um

ginásio das Olimpíadas, planejado para os jogos de tênis de
mesa. Os peritos ainda não sabem o que causou o incêndio no

local, ainda em obras. Não há mortos nem feridos, dizem as

autoridades.

BOA IMAGEM
A senadora e primeira-dama da Argentina, Cristina Fernández de

Kirchner, será candidata à presidência em outubro, segundo o

, jornal "Clarín". Segundo as pesquisas, a primeira-dama tem uma

imagem positiva de 61 %, superior a do marido, que .registra
52%.

Dat<1:
3 dcjulhe de 2007

(tcrça"fciN)

Horârêoc
]9:JO à!i 23:00 horas

Local:
Teatro do SCAR

J.wagui do sel • se

Ligue c: Adquira o 5(!U Convite;

(47) 3055-7500
(47) 9988,5063

SUCESSO ABSOLUTO EM TODO

�
liGHTHOUSE
,,"o ,�, �

kJ,hul...u, 1'11 - IS' AAdlr • Cantro - $,,,�I", - Sl>

C.p Imrl·'�-f,;)".lil) �31� 166�· !'U; (II) 3-1:1), 1m
WWW.I1ú<:.WOOffij:W(tt¥llf.corfl.br�w.clIMlour.qnoo.rorn.tir
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Daniele Santos (interina)
publicidade@jornalcorreiodopovo.com.br

Comemoração em dose dupla: Cirlei e Andréia Marquardt comemoram 1 ano
de casados no próximo dia 8 e no dia 9 ela comemora também idade nova.

Parabéns

Na foto Lucia
Gabriela Kanzler
curtindo seu

aniversário no

Beta Carreira. Ela
agradece a todos
amigos que
estiveram em sua
residência

Bruna Schroeder
completou idade
nova dia
25.Parabéns e'

felicidades de suas

amigas Andressa,
Fabiane, Elen e de
seus pais Wanfried e

Laci e do irmão
Tiago

Parabéns a Dalva
Sell pela passagem
de seu aniversário i

dia 29. O esposo
Loribert, os filhos
Carlos, Marcos e

Charles as noras e· .

toda família desejam
felicidades

ROT O CORREIO DO PO

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Err) posse o casal Paula e Arno Hornburg Oldenburg na festa de comemoração das Bodas
de Ouro no dia 16. Felicidades, .saúce e proteção divina é o que. desejam os familiares

�C\

Os noivos
Juliana Würges
e Mareio R.
Corrêa, curtindo
as férias na Festa
do pinhão em

Lages

Maria Elisabet
Dalago completa
hoje idade nova e

recebe a

homenagem das
filhas Claudia e Lia,
seu genro Mauricio,
e os netos Enzo e

Jade

Faltam 4 meses para
o casamento de .

Vivaldo da Silva e

Juliana Tecilla. Os
amigos aguardam
anciosos a festa

______..� ----ú<_...__� �_,._(----�-------..._--�-��--�-----------
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rCantor o Franz Ferdinand
[illDO� ©®oouDw@

'Mordidas sonoras', obra de
Alex Kapranos, ganha
lançamento nacional a R$
35, em média

Tinhatodososingredientes
para ser uma

receita indigesta: estrela
do rock no auge da fama

aproveita o sucesso para

lançar um livro sobre

gastronomia. Mas, em vez

de mais um prato-feito da
indústria cultural, o livro
"Mordidas sonoras", de
Alex Kapranos, 35, é um

quitute saboroso, daqueles
ideais para beliscar fora de
hora.

Recém-lançado no

Brasil pela editor� Conrad,
o diário gastronômico do
vocalista do Franz
Ferdinand leva o leitor

por uma jornada entre

testículos de touro e carne

de baiacu em ritmo de

Stooges. Impossível não
lembrar dos precursores
do punk logo no início da
"turnê gastronômica",
quando o autor revela as

primeiras lembranças
gustativas, escondendo
tomates mastigados
debaixo das almofadas e

vomitando amendoins no

tapete novo de sua mãe.

Iggy Pop e companhia
também fazem a trilha

.
sonora das noites de
sábado na época em que

Kapranos trabalhava
como chef de cozinha em

um restaurante em

Glasgow, na Escócia. Tudo

isso antes de dar suas duas
voltas e meia ao redor do
mundo à frente de uma

das bandas de rock mais

bem-sucedidas dos anos

2000, responsável por
vender 5 milhões de _

cópias com apenas dois
álbuns.
A incursão pelos

cômodos da casa em um

verão do'S anos 70, ainda
menino - "a melhor coisa
na cozinha é a máquina de
lavar roupa", cuja porta
roxa convida a enxergar as

coisas nesse tom - prende
o leitor não pelo estômago
e sim pelo tom divertido e

despretensioso da narrativa.
Na seqüência, porém, a

coisa vai ficando séria.
Convidado a escrever uma

coluna sobre comida no

periódico inglês' "The
Guardian", o autor de hits
como "Take me out" e "Do

you want to" se lambuza na

atividade de

"gastroaventureiro" .

O músico e glutão não
se limita a descrever as

iguarias que devora, Como
as ostras de Seattle ou o

. presunto de Zagreb,
retratando com habilidade
de cronista os lugares por
onde passa. A viagem vai

do restaurante no qual foi
filmado o massacre

samurai no filme '.'Kill
Bill" às impressões sobre a

sinalização das. mesas na

tradicional churrascaria
carioca Porcão, na
cidade onde "Jesus es tica

os braços no nevoeiro".
"O facão do garçom fatia

o CORREIO DO POVO

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor d� suétVlsrc,
"" "

Marechal Deodoro da Fonseca, 191
Alameda 25, sala 11- Fone 305

a camada externa, de

aparência caramelada,
revelando o vermelho

profundo e suculento",
afirma o ferdinand.

Ao final do livro,
além de fome e muita

vontade de viajar, o
leitor tem à mão um

pequeno guia de

endereços dos principais
lugares citad�s pelo
autor .. Vale também

prestar atenção às

ilustrações que permeiam
cada capítulo, feitas pelo
músico de apoio do Franz,
Andrew Knowles.

mo d Ld a s

sonoras"O maior treinamento que tive para
excurslonarcom uma banda foi trabalhar
como chef, ao lado de BOQ Hardy, numa
cozinha em Glasgow. Nós manuseávamos
facas, gordura quente e brócolis a

centímetros de distância um do oufro,
numa cozinha pequena, muito quente e

sem janelas, em turnos dobrados, das
nove horas da manhã até uma da
madrugada. Despejávamos goela abaixo o

vinho usado para cozinhar e

sacaneávamos os garçons. Compartilhar
um ônibus de excursão claustrofóbico,
como fazemos agora, parece fácil -

,

inofensivo, em comparação." (G1)

\

alex kapranos

. Pontos de; venda,
. "i�.de de postos:

. �

___________________________________________________u� .� ,'� __
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II 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, 19030 - .

Sáb/Dom/Seg)
Premonições
(17h20, 19h1 0, 21 h -

Sex/Seg!Ter/Qui)
(21 h20 - Sáb/Dbm/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)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h20, 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, 19h1 0, 21 h50 -

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
Festa
'JARAGUÁ DO SUL
Colégio Evangélico Jaraguá
Festa Juliana
6 de julho, a partir das 17
horas'

Feira
JARAGUÁ DO SUL
Praça Ângelo Piazera
I Feira do Livro de Rua
9 a 17 de julho

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Nova agência dos Correios a Corupá

A Câmara de Vereadores de Corupá havia aprovado projeto do Executivo,
autorizando a concessão de apoio financeiro mensal, no valor de Cz$ 400 a

todos os estudantes de terceiro grau, como ajuda de custo para o pagamento de

transporte e das mensalidades dos acadêmicos, segundo capa do Correio do
Povo, edição semanal de 26 de junho a 3 de julho de 1987. A medida
beneficiaria 22 alunos de diferentes fundações da região.
Ainda na Câmara, o na época vereador Ernesto Felipe Blunk havia reivindicado
ao então prefeito Albano Melchert, a doação de um terreno central, para a

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos construir uma agência em Corupá.
Corupá não possuía agência própria dos Correios, havendo apenas uma sala
alugada na residência de Willy Maffezzolli. A reivindicação para a construção da

agência havia sido encaminhada no início do ano de 1987 e havia possibilidade
da EB'CT alocar recursos em seu orçamento de 1988 para a construção, de
acordo com o vereador Blunk.

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

Françª:concede independência
\li��.!1J,am, ª� �aoS;i;e;ao
mbQ,ja. ·'P. tt::

Enquanto a maioria dos jaraguaenses ainda dormia em pleno sábado
(23/06/07), a natureza já estava dando um espetáculo de beleza. O clic é da

leitora Liliane Aparecida Dellagiustina.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
A Acijs promove dia 11
de julho, no Centro
Empresarial, o curso

Lean Manufacturing au

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

�Música
A Fundação de Cultura
de Corupá realiza
amanhã, a partir das
19h30 no Auditório
Hansa Humboldt,
audição para os alunos
interessados em iniciar
aprendizagem musical.

�Tradição
o, Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul realiza nos

dias 6, 7 e 8 de julho,
tradicional Festa Italiana, rio
Parque Municipal de
Eventos. Ingressos a venda
pelo fone 3370-8636.

• PREVISÃO DO TEMPO

� Jaraguá do Sul e Região

QUARTA
MiN: WC
MÁX: 25° C
Sol

� QUINTA 6 SEXTA 6MiN: 16° C MiN: 18° C
MÁX: 26° C MÁX: 24° C
Sol com nuvens Sol com nuvens

HOJE

MiN: 13° C
.' MÁX: 24° C

Sol

� Fases da lua

MINGUANTE

Tempo instável em Santa Catarina

Circulação marítima propicia condições
de chuva no início e final do dia da
Grande Florianópolis ao norte do
estado, com sol entre nuvens no

restante do período. Nas demais
regiões, o sol predomina.

� Legendas

1:;1. (:�) çD d O �
Ensolaraoc Parcialmente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

07/07

NOVA CRESCENTE CHEIA

O CORREIO DO POVO)

• ANIVERSÁRIOS

ê
LORIANÓPÓLlS
MiN: 14°/ MÁX: 23" I

,

:�
i

!
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II NOVELAS

� GLOBO -18H

Eterna Magia
Conrado diz que Eva não precisa se

sacrificar por ele, mas ela reafirma seu

amor. Max, Pérola, Nina e Lucas

brindam ao novo romance. Loreta lê a

carta mais recente de Conrado e chora

ao se lembrar do ·filho. Joaquim salva

Matilde,. que se afogava no riacho, e

resolve abrigá-Ia. Pérola se revolta por
Max se livrar dos pertences de Eva. Rita

conta para Pérola que Eva ligou
chorando para Zilda. Carol não gosta de
verMatilde em sua casa. Chica começa
uma novena em sua casa para Santo
Ántônio. Agnaldo reçebe uma carta

, I avisando que vão mandar outro padre
para a sua paróquia. Clara acorda

Conrado, que se depara com Eva
desmaiada.

� GLOBO - 19H I
Sete Pecados
Beatriz avisa Dante que sua oferta ainda'
está valendo e o chama para dançar.
Dante reconhece Marcelo e pede
explicações a Beatriz, que diz que ele foi
seu namorado. Dante e Marcelo
discutem. Aquiles e Miriam decidem
fazer um empréstimo para pagar Dante.

Juju desconfia que Vicente esteja
interessado em Miriam. Amélia fica

preocupada com a chegada de sua irmã,
Cíntia, a São Paulo. Otilia pede a ajuda
de Antero para descobrir onde está
Romeu. Dante recusa novamente o

trabalho eterecido por Beatriz. �uju e

Romeu se reconhecem. Beatriz pede a

ajuda de Ágatha para conquistar Dante.
Laerte e Isabel reclamam das
brincadeiras na escola por causa da fa�a
de pagamento da mensalidade escolar.

� GLOBO - 21H

Paraíso Tropical
Taís propõe sociedade a Evaldo, mas ele
não a perdoa e diz que vai denunciá-Ia.
Os doisbrigam. Evaldo'é'à]' eHateco7n'ci
cabeça em uma mesa e morre. Paula vê
Taís sair do Copamar. Paula e Eloísa
encontram Evaldo caído. Taís pede que
Ivan seja seu álibi. O detetive Rangel
assume o caso.Lúcia se assusta quando
Rangel diz que Ivan e Taís têm um

relacionamento. Joana pergunta como a

mãe vai pagar o aluguel. Lúcia conta
.

para Daniel e Paula que Ivan é álibi de
Taís.Neli reconhece Jáder ao vê-lo
conversando com Joana e decide segui,
lo. Paula conversa com Rangel sobre o

álibi de Taís. Paula marca encontro com
.

Taís.Neli descobre o prédio de Jáder,
mas disfarça ao encontrar Heitor. Taís
encontra com Paula na casa de Daniel.

� RECORD - 19h15

lluz do Sol
Maria Eugênia pede explicações para
Wandinha sobre as fotos de Dnca
encontradas em sua casa. Isabela usa

Danilo para fazer ciúmes em Pedro.
Drica volta para Saquarema. Agenor
sabe que os presos estão armando uma

fuga. Pinta um clima entre Guiga e

Georgi. Otávio passa mais um vexame

por conta da mulher fatal. Belquiss tenta
empurrar um namorado para Nina.

Freddy procura os rapazes na fábricà de

� pranchas insinuando interesse nos seus

negócios.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Orientado por sua advogada, Nogueira
liga para Felipe com o intuito de marcar

um encontro para explicar-se sobre o
I

acontecimento na praía. Carmo e Silvio
contam a Leonardo sobre o torturado e

a casa repleta de obras de arte e que
bastará o depoimento da vítima, mas a

perícia na casa para enquadrarem o

delegado. Boris diz a Miguel e Isis que
tem que fugir imediatamente do hospital,
pois corre risco se ficar ali. E adianta
que não poderá prestar depoimento. O
ringue de lutas do morro é aceso e a

platéia começa a chegar. Torres se

prepara para descer e lutar. Jacson
previne que ele não pode perder, pois

• representa o Torto.
.

...
"
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�REALITY SHOW·'
Nada de luxo, cartão de

crédito, celular,
computador e badalação.
Durante 40 dias, as
patricinhas Ticiane
Pinheiro e Karina Bacchi
encararam o desafio de

viver numa fazenda em

Analãndia, interior de São

Paulo, para o novo reality
show da Record,
Mudando de Vida. A partir
das 23 horas de hoje, o
público poderá conferir as

I

aventuras que elas
enfrentaram.

• SUDOKU
.

extra@ocorreiodopovo.com.br
.

��BOA FORMA
Larissa Queiroz, que

.

interpreta Rita na novela

Paraíso Tropical, da TV Globo,
contou a revista Boa Forma
deste mês que para viver a

personaqern na trama de
Gilberto Braga, resolveu
emagrecer. "Não foi nenhuma

imposição, mas eu vi que
tinha que tomar vergonha na

cara, porque apareceria de

biquíni o tempo todo", contou.
A atriz apostou num

frelnamento aeróbico
moderado e uma dieta de
1200 calorias diárias.

SOBRE O JOGO
É um jogo delóqica 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.

,. f

.Áries 20/3 a 20/4
Aprofundar-se na emoção, como não? Isso
só vat torná-lo mais forte, sabedor de si,
conectado com a essência. Se almeja viver
no grau máximo, como pode ficar batendo
a cabeça no mínimo, bone, bonc, bonc?!
Ah, você gosta do barulhinho ... O som de
seu coração pulsando feliz é muito mais
bonito!

Câncer 21/6 a 21/7
Ação! Com ou sem luzes e câmeras, é a sua

deixa. Você ocupa a cena, decide destinos,
desenha a coreografia e faz a história. O
agora é já, num estalar de suas pinças. Há
impulsos se agitando dentro de você, forças
seguem seu crescimento rumo ao Sol. ..

Abra-se para o fluir, para sua natureza de

Água.

�CORRENDO ATRÁS'
Iris Stefanelli está mesmo

disposta a seguir a carreira

artística. A ex-BBB não terá

contrato renovado com a TV

Globo e busca novas

oportunidades. Segundo o

'Jornal da Tarde", ela estaria

negociando para apresentar
o TV Fama, além de

conversar com a Record,
onde atuaria em novelas.

Recém-separada de Alemão,
Iris se prepara para tirar a

roupa para a revista Playboy
deagosto.

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

Na empresa
O presidente da empresa chama um de seus funcionários e diz:
- Bem, rapaz ... você entrou aqui na empresa como office-boy,e dois
meses depois já se tornou chefe de seção. Seu brilhante desempenho
o levou a ser promovido a sub-gerente, e em seguida, a gerente de

departamento. Hoje, apenas um ano e meio depois de sua chegada
na empresa,você já se tornou um de nossos diretores. O mais

respeitado deles. E para demonstrar que eu me preocupo com o bem
estar de meus funcionários, eu te pergunto: Está motivado em

trabalhar conosco, e satisfeito com todas estas promoções?
O rapaz responde, com um sorriso orgulhoso:
-Sim, papai.

-

Justificativa
A filha pro pai:

I - Pai, me dá dinheiro pra comprar roupas???
- Mas minha filha, pra que você quer comprar mais roupas???
- Puxa, pal! Eu cresci, né??
- Ah, sim! As roupas ficaram curtas? ..

- Não, pai. .. longas!

Libra 23/9 a 22/10
Por que se deixar pra amanhã? Sua
qualidade de vida merece generosos
investimentos e upgrades: não espere até
seus chips saírem de linha e você ficar no

prejuízo. O equilíbrio entre o princípio do
prazer e o princípio do desempenho é um

ingrediente chave na fórmula do libriano
feliz.

Touro 21/4 a 20/5
Estão lhe provocando', agitando panos
vermelhos? Talvez até seja bom para você,
mobilizando-o e não deixando entrar

naquele velho padrão acurnulatlvo. Dê o seu

recado, amigo Touro, enquanto ainda está
lúcido e tranqüilo, não espere até a ira
toldar sua visão e o ressentimento maltratar
a sua alma:

Leão 22/7 a 22/8
Vigor e fulgor, energia nuclear. Ainda que
não seja visível, o infinitamente pequeno
está lá, ilimitadamente poderoso. Mesmo
que não estar prestem atenção em você, a

sua presença age por si. O Leão sábio
usufrui das fases de recolhimento e de
espera para descansar o corpo e nutrir o

espírito ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Não há o que procurar atrás da cortina.
Abra-se para o luminoso, o brilho que salta
dos olhos de quem você ama e que ama

você, para o que pulsa aí dentro; para as

flores nascendo em seu caminho, para a

sabedoria atemporal das crianças ... Brinque!
Nas cirandas da vida, você dança cada vez

melhor.

Aquário 21/1 a 18/2
Águas rolaram, mexeram, revolveram .. : E

.
vão continuar, amigo peixe, é da sua
natureza o movimento. Hâ, entretanto, es
períodos de remanso, em que você pode
parar para respirar, tomar um chá, .

contemplar o horizonte e pôr em ordem

àlgumas coisas de sua vida que .andarn um

pouco fora de lugar.

Virgem 23/8 a 22/9
Aceite, deixe-se receber, virginiano ...

Você precisa de incentivo, apoio, afeto e,
quem sabe, até um empurrãozinho para

, tirá-lo dessa minúcia em que você está
patinando agora. Uma ou outra coisa

pode não estar no ponto exato que você
havia determinado, o importante é
continuar em movimento.

Sagitário 22/11 a 21/12
Talvez o outro possa ajudá-lo, sim. Embora
muito forte e versátil, você não tem que
segurar todas sozinho, jogar em todas as

posições. Pessoas diferentes, diferentes
talentos e habutdaoes: há coisas em que
você é o tal, mas há outras em que só dá
bola fora. Forme um time, uma parceria
bacana.

'\

Capricórnio 22/12, a 21/1 .

Não é o outro que desestabiliza ou tira
sua força e sim você que, ao projetá-Ia,

.

se esvazia. O poder da montanha está na

serenidade, sua altura é compensada
pela profundidade da terra. Contate seu

centro. Por mais íngremes' que sejam os

caminhos, nada desequilibra quem é fiel
a si mesmo.

)

Peixes 19/2 a 19/3
A liberdade e o compromisso podem ser

conciliados, se levados numa boa, com
slncerldade e compreensão. Embora este

seja um desafio freqüente e constante na

vida dos aquarianos, nas mais diversas
áreas e ciclos da vida, faz parte de toda a

gente. Certo (ou incerto) alguém pode estar
na mesma ...

. Gêmeos 21/5 a 20/6
Pode não ser bem isso o que você está

querendo, mas, quem sabe, o que estão lhe
• oferecendo é justamente aquilo que você
mais precisava e nem sabia? Há fichas que
demoram mais tempo para cair; outras,
porém' não caem nunca .. , Você é tão

ligadinho, geminiano: antene-se e abra o

canal.
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BABADONOVO
Como o mar não está para peixe,
a sorte lhe abandonara e a inveja
de. seus companheiros de
profissão bateu forte, parece que

c
uma corretora da cidade resolveu
ser adepta ao canjerê e outros
rituais. Agora, segundo os

chegados, ela pede socorro no

mínimo três vezes por semana,
para uma macumbeira famosa
daVila Lenzi. Pode?Nodu nela!

. SINUCA
Essa é para as "sinuqueiras" de
plantão: no próximo dia 21 de
julho, capitaneado pelo
"Carioca", o garçom galã do
pedaço, acontece no bar do Oca
o primeiro Campeonato, de
Sinuca só para elas. O valor da
inscrição é 10 reais e pode ser

feita pelo fone 3276-1266.
Vários prêmios serão
distribuídos. Volto ao assunto.

PALESTRA
Hoje à noite, no Pequeno Teatro
da Scar tem palestra. com o

renomado Elias Lourenço, que
falará do tema "Sete atitudes
para tornar sua empresa ainda
mais forte e lucrativa". A palestra
é dirigida para empresários,
diretores e executivos. Vale à

pena conferir.

JAMATEX
A Jamatex, comandada pelo
empresário Jair Luciano da Paz,
uma das maiores empresas
distribuidoras de máquina de
costura Silmaq, em Jaraguá,
também é presença garantida na

6' Feijoada doMoa.

MARIDOS
No ônibus superlotado da
Canarinho, duas passageiras em .

'pé, esfregando e sendo
esfregadas pelos que subiam ou

desciam. Uma comenta com a

outra: - Sab�s minha amiga,
estamos com a' moral baixa ...
Sabes o que é um marido DVD?
É aquele que se Deita, Vira e'
Dorme. E 'o que é um marido
DVD-R? É aquele que Deita,
Vira, Dorme e Ronca. E o

marido CD? É o marido que só

Come e Dorme ... A outra dá um
suspiro prolongado: - Ah, minha
amiga. Que saudade dos bons e

antigos. maridos VHS! Várias
Horas de Sexo ...

FEIJOADA DO MOA
OS ingressos antecipados, com

valores reduzidos, para a

Feijoada do Moa, que acontece

dia 25 de agosto na ComBat, já
estão sendo comercializados nas

empresas: Imobiliária Jardim,
Loja Discotheque, Dimas
Hyundai, KarlacheMalhas, Casa
da Piscina e Lojas Todeschini. O
convite para mulheres é R$
80,00 e homem R$ 90,00, até o

final do mês. Crianças até 12
anos acompanhados dos pais
pagam R$ 25,00. Após esta data
os valores mudarão

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

IDADENOVA
Hoje, quem bate as taças, corta o bolo e recebe todo o carinho dos amigos e familiares pela troca de
idade, é aminha querida amiga e sempre elegante Zoraide Rozza. Os nossos melhores cumprimentos.

A empresária, Zoraide Rozza comemora idade nova hoje

O diretor presidente da Lunender e da rádio 105 Antidio Lunelli, SrWerner Woig( o W
da Weg), o prefeito de Guaramirim Mário Sérgio Peixer e o prefeito de Schroeder Felipe
Woigt, após serem entevistados pelo radialista Jailson Angeli, no sábado(30), no Jornal da
105

-=- QpnCA EjOALHERlA

5aft·Ti
(47) 3370-6845

No próximo dia 14 de julho, a partir das 11 horas da manhã)
acontecerá no Salão da Comunidade Evangélica Luterana, a

primeira Feijoada do Vôlei.
**

Hoje à noite, às 19 horas, co�andando pelo radialísta jailson
Angeli, acontece na Karlache a tradicional Bába de Futebol

Socyete •

**

É bem nesta terça-feira, que o casal gente boa Douglas Stange,
diretor do grupoWEG, e sua Ivone, celebram mais um ano de
uma feliz união conjugal. Os nossos melhores cumprimentos.
**

Segundo a comissão organizadora, já se encerraram as

inscrições para a 5a Stammtisch de Jaraguá do SuL A festa de

rua mais popular da. cidade acontecerá no próximo dia 28 de

julho.
**

o meu abraço do hoje, cheio de energias positivas, vai para]
4"
Adernar Menegotti, que além de ser um empresário do maisj]

. (
alto nível, é uma pessoa admirada, extremamente humana e o ,

que émelhor, simpática. ]
**

No próximo sábado, no salão da Igreja Rainha da Paz, Vila

Nova, tem feijoda do Pessoal bacana da 7a fase de Comércio

Exterior daUnerj.
**

o boa praça Luis Fernando Wolf, o Nêne, será o comanante

hoje a noite, de uma churrascada após a tradicional pela de

societe, no 7° Divisão.

A DICA DE HOJE É:

AS CINCO PESSOAS QUE
VOCÊ ENCONTRA NO CÉU

DRAMA

com John Voight e Jeff Daniel
.,32752058/99320502

IIJ mCA DE "fEHÇA , 'FRASE DO DIA

Curtir uma boa música na

Cachaçaria Água Doce.
"As pessoas tiram da vida
exatamente o que investiram
nela."
Joy Adason

BOLA FORA
it.

O desabafo de Edson Piotto nos jornais e na rádio [araguà
repercutiu muito e trouxe à tona maneiras subterrâneas de

politicagem praticadas (segundo ele) por algumas pessoas do seu

ex-partido. Piotto diz, abertamente, que o senhor Dionei da
Silva controla o partido com mão-de-ferro, autoriza,
desautoriza, induz e faz mil coisas a mais, e que até teria ajudado
fomentar projeto para evitar a vinda de verbas de Brasília para o

governo Bertoldi. Isso é grave, porque além de prejudicar ações
que às vezes dependem desses recursos, também a coletividade
fica afetada. Se tal ação for verdade, o cidadão e companheiros
próximos deveriam receber o título de "persona non grata",
encarceramento num container e devolução para sua terra

natal.
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