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INTERVENÇÃO

Deputado exige
['alinhamento do
o,

PSB ao prefeito
Celso Pirmann, chefe de

a Comunicação do prefeito
o Moacir Bertoldi (PR) é o

novo presidente do
diretório do PSB de

Jaraguá do Sul. .3

Ca�mli AdvlIgllllos AS�flcllldo8
OAB I so 397/1)!1

(47) 3371 7511
Advocacia Empresarial

�\

Mais duas pontes na cidade

o projeto de Mobilidade Urbana Transjaraguá (o antigo Transfácil) prevê a construção de seis pontes para agilizar fluxo do trânsito .5

Um novo p'roj�to para.a areaazu!
PIERO RAGAZZVOCP

, Sem definição sobre

quem va{ gerenciâr o
sistema, se a prefeitura

,

ou a iniciativa privada,
neste caso via liCit�ção, a
cobrança de
estacionamento em vias

púbhcas�oltará aser

cobrada se a Câmara de
Vereadores aprovar,

projeto do Executivo. Na
chegada ao Legislative já
provocou polêmica.
.4

ENCRENCA

Rádio é,pivô
de disputas
entre políticos

Juíza da comarca de
Guaramirim deve julgar
ação movida pelo prefeito
de Massaranduba, Dávio
Leu (PFL) há dois anos,

contestando eleição da
nova diretoria. O prefeito
é um dos sócios da
emissora que virou alvo de

disputas político
partidárias.• 5

RECUO

Outra farmácia

popular para
Jaraguá do Sul

Depois d� devolver
verba de R$ 50 mil ao
Ministério da Saúde, a
prefeitura de Jaraguá do Sul
resolveu implantar a
Farmácia Popular. Agora,
Jaraguá do Sul terá duas
delas, uma conveniada. .5

MíNIMA MÁXIMA

Tempo ensolarado, com
nevoeiro ao amanhecer.
Noite de céu limpo.• 86
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• EDITORIAL

Juízes e Renan
Amanhã a Associação dos

Magistrados Brasileiros
(AMB) - comandada por um
catarinense - realizará ato

público, em Brasília, contra
a corrupção. Com o nome

"Juízes Contra a Corrupção",
a manifestação pretende
mobilizar a magistratura de
todo o país para o combate à

impunidade. Na ocasião, a

AMB apresentará um pacote
de propostas que a magis-
tratura nacional poderá ado- um estudo realizado pela
tar para a punição efetiva de entidade que mostra a situa-
crimes de corrupção e contra ção dos

-

processos relativos a

o patrimônio público. ''A crise detentores de foro privile-
ética pela qual passa o Brasil giado. De acordo com Colla
e a sensação de impunidade ço, a análise dos números
que permeia a sociedade, . demonstra que algo tem de
reclama, mais uma vez, posi- ser feito, já, para reduzir a

ção firme e corajosa da magis- impunidade no País..

tratura", afirma o juiz cata- Na mesma toada, o líder
rinense Rodrigo Collaço, do PPS na Câmara, deputado
presidente da AMB. catarinense Fernando Coru-

Também serão ja, pediu da tribuna o afasta-
apresentados os resultados de mento de Renan Calheiros da

Com o nome 'Juízes
Contra a Corrupção', a

. manifestação pretende
mobilizar a

magistratura de todo o

País"

"'"

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

presidência do Senado Fede
ral. O parlamentar considera
"graves" as denúncias contra

o peemedebísta, que é acu

sado de receber dinheiro
para pagamento de contas

pessoais de um lobista da
empreiteira Mendes Júnior.
Reportagem do "Jornal Na
cional" também levantou
suspeição sobre a veracidade
dos documentos apresenta
dos pelo senador para tentar

justificar o pagamento de
pensão a uma filha que tem

fora do casamento.

No discurso, Coruja rei
terou decisão tomada pela
Executiva Nacional do PPS,
que também entende que
Renan deve se afastar da
cadeira de presidente do
Senado até que se concluam
as investigações que pesam
contra ele e que estão sendo
analisadas pelo Conselho de
Ética da Casa.

• ENTRE ASPAS

Bárbaros são os que ocuparam e destruíram o Iraque ( .. ), bárbaros são os
que atacam o povo palestino ( .. ), bárbaros são os que foram da Europa destruir
nossa civilização na América Latina".
Hugo.Chávez, presidente da Venezuela, em visita ao Irã, criticando o modelo de
desenvolvimento ocidental

"
.

"Ainda não quis pensar muitosobre minha carreira-solo. Este ano meu foco é o
encerramento de nossa trajetória. A única certeza que.,tenho é de que continuarei
cantando".
Sandy� cantora, sobre o futura da carreira solo em entrevista a revista "TAM Magazine", de julho.

• PONTO DE VISTA

ITCMD - Imposto não
Progressivo
o Impostá sobre Trans

missão Causa Mortis e Doação,
é um imposto Estadual devido
por toda pessoa física ou

jurídica que receber bens ou

direitos como herança, dife
rença de partilha ou doação,
previsto no artigo 155, I, da
Constituição Federal de 1988.

Este imposto é caracterizado
por sua natureza Real, ou seja, é
decretado sob a consideração
única da matéria tributável,
com total desvinculação das
condições individuais de cada
contribuinte.

Tanto é assim, que o

Supremo Tribunal Federal
entendeu que "não se admite a

progressividade fiscal decor
rente da capacidade econômica
do contribuinte, dada a natu

reza real do imposto". (AI-AgR
463679/MG - OJ 1.5-10-2004).

Ocorre que, tendo o ITCMD

incidência sobre fatos diversos
do IPTU (este imposto progres
sivo conforme o § 1 º, inciso I,
art. 156 da Constituição Fe
deral), abrangido pela classi
ficação de Impostos de Natureza
Real, torna-se possível que a

regra da progressividade
instituída pela Lei Catarinense
possa ser declarada incons
titucional.

Nesse sentido temos o

pacífico entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul:

"A Cons tituição Federal
veda a progressividade de
alíquotas para os impostos de
natureza real [ ... j. A progres
sividade de alíquota no ITCD,
por ser um imposto real, é
inconstitucional. Em razão da
inconstitucionalidade da

progressividade da alíquota do
imposto, deve ser aplicada a

.João Batista Scherner
Integrante do Departamento
de Planejamento Tributário da
Cassuli Advogados.

menor alíquota prevista.
(Agravo de Instrumento Nº
70019953330, 8ª CC, TJ/RS -

Julgado 31.05.2007)"
É que a progressividade ,

quando admitida, tem de ser

prevista e autorizada constitu
cionalmente, como ocorre no

caso do IPTU, que também tem

natureza de Imposto Real.
Não havendo qualquer

previsão constitucional para a

adoção do regime de progressão
de alíquotas para outros

impostos, se mostram

inconstitucionais as leis
estaduais que a adotarem,
inclusive a Lei Catarinense,
como é o caso exposto do Estado
do Rio Grande do Sul e, por
entendimento do próprio
Supremo Tribunal Federal ao
reconhecer a não progres
sividade de impostos de natu

reza Real.
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• DOS BLOGS

Gozação aérea
Em meio ao caos aéreo, o

que mais irrita os

passageiros é o fato de
ninguém se dar ao trabalho
de, ao menos, informar que
os vôos estão atrasados.
Cada dia há uma desculpa
diferente: motim dos
controladores, panes em

equipamentos e neblina. Por
que nem ao menosdão
satisfações aos

passageiros? PorquEF4:od�s
os envolvidos acham que

-

o

passageiro não merece

qualquer respeito. Mas é
lamentável, um deboche, um

desrespeito, uma gozação.
Nesse sentido, entende-se a

frase da ministra: o gozar é
de gozação, mesmo, de tirar
sarro com a cara dos
passageiros. O que
recomendamos? Continuar
colecionando notas fiscais
de lanches, táxi,
hospedagem para cobrar os
direitos na Justiça. E
processar, por perdas e

danos, companhias aéreas e

ANAC, agência nacional
avacalhação aérea.

4]mariaineSdOICLfolha.bIOQ,Uol.com,br

lijil:!ijjiUJDlMENSTEIN
Tem que trabalhar
Na busca de apoio
financeiro a universitários
pobres, a UNE estimulou o
Ministério da Educação a

tomar uma decisão que
merece atenção: uma bolsa
em troca de apoio para que
alunos de ensino básico
público melhorem seu

desempenho. A decisão de
Brasília se aproxima mais
da experiência de
universidades mineiras, nas

q4_;,is, com a tutoria
acadêmica, há atividades
diárias centradas no reforço
ao currículo tradicional das
escolas públicas. O que se
vê em Minas é o melhor
desempenho do aluno da
escola pública e também do
universitário, que aprende a

.

lidar com desafios
concretos. Esse é apenas
um detalhe' a mostrar que o

ensino superior deveria
valorizar muito mais a

extensão não só como

prestação de serviço à
comunidade, mas para
aproximar as habilidades
dos unlversttános.

4)palavradOlellor@UOI,com,br

• CARTA DO LEITOR

·Outra versão
Na matéria de sexta-feira,

29 de junho, "Motoristas
escapam ilesos de acidente na

SC 413" foi omitido o fato
causador deste "acidente,
dando a entender que eu seja
o culpado pelo mesmo.

Aconteceu, que o veículo Ford
K, procedente de Guararni
rim, em direção a Blumenau,
na localidade de Santa Clara,

conduzido pelo Sr. Marcos
Maul, resolveu fazer um

"balão" em cima da pista de
rolamento, pretendendo re

tornar até o Restaurante
Italiano, próximo ao local.
Quando avistei o mesmo

estava posicionado de ma

neira transversal na pista,
entretanto no momento .do
impacto- já ·estava parcial-

Pergunta que não quer calar
Como cidadã fico imensa

mente feliz com a possibilida
de de mais pessoas terem aces

so à casa própria. Porém, desde
que li a primeira reportagem
sobre os 144 novos apartamen
tos na Estrada Nova algo me

incomodou profundamente,

uma pergunta que não quer
calar, considerando que são
famílias que lá se instalarão:
onde essas crianças irão estudar?
Tanto a E.M.E.F. Marcos Emílio
Verbinnen quanto a E.E.B.
[ulios Karsten estão com salas
de aula abarrotadas.

,.,UWijlPIZA
Apagão. político 2
O que a democracia ,�
brasileira vive no momento
é um apagão político. O .

blecaute é conseqüência <AA'
equiparação entre forças; ii"
como se sabe, para ,gerar O
energia é preciso atrito. T��,
equiparação, como não

f)poderia deixar de ser, se da.�
na freqüência mais rasteir£

�
possível, ali onde os

TI

interesses mais
mesquinhos consomem a

E

atividade de todos. A subid;
do PT ao poder máximo jL '

agravou o problema. Não
porque ele fosse até entao'
a reserva moral que se -u J
dizia, mas porque mudou ��J
discurso para seduzir [E
eleitorado maior e s (

escancarou a semelhança,
com os demais. É da '1 1
política funcionar por I! 1
interesses e desrespeitar sl !
as palavras. Só há duas '3' (

.

maneiras de liquidar o ü �

pturallsmo partidário. Um�J 1
delas é a tirania. A outra é�jv
um sistema no qual as

j( 1
diversas siglas não
significam nada.

4]bIOg.estadao,com,brlblogtPiza

tÀ

.Henry Fred Ullrich
Radialista

mente voltado a Guaramiriilrv,
tanto é que se for observadad
foto, a batida aconteceu JiB j

traseira do veículo, porém ® I

lado direito (justamente qU%lf.[
do fazia a manobra). ,El.

Quanto às risadas, ficamo
felizes em termos escapa&�

.

N- di {'3
ViVOS. ao a iantava entrar

em "vias de fato", além do 31
. Maul ser meu conhecido. jz

.Jussete R. T. Wittkowski
Educadora

srr
Com salas de aula abarrc-

rutadas tem gente que tem cora-

gem de sugerir a construção cfe
educandários infanto-juvenl�?
Por favor! Talvez tenhamos que �

deixar de investir em pesquisas '

sobre o câncer ou Aids e aperiãs !

distribuir analgésicos! .d

Os textos para esta coluna deverãoter no máximo 1.680 carac., Fonte Tim�s .New Roman 1 � e podem ser enviados por e-�ajbredação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gor:nes d� Ollvel�a 246, cep 89251 200, Calx�TPostal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* nao serao publicados). )
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POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo,corn,br

I �RíDlCO: DISPUTA PELO CONTROLE DA RÁDIO COMUNITÁRIA ESPAÇO ABERTO

edldo de impugnação pode
air nos próximos dias
rádio que deveria

servir a comunidade

lJiv,iwu motivo de

�itJi$córdia política

20SNI ALVES

J ASSARANDUBA

A rádio comunitária

fM&lpaçoAberto foi inaugurada
n,oficialmente em novembro de

O 2002, mas está em funciona

�hm:�nto desde 1998. Desde

fJ então ocorreram cinco elei

'S çoes para a presidência da

�1 eáissora e por cinco vezes hou

s ve acusações de fraudes por

8 arte de todos os interessados
I m comandá-la. Na última

I' 'leição, há dois ano� atrás, o

J prefeito Dávio Leu moveu

j7 pedido de impugnação na

IJ [ustiça, afirmando haver irre

H� gularidades no trâmite eleito-
ral. A ação tramita no fórum

8 da comarca de Guaramirim
podendo ser julgada nos

próximos dias. De acordo com
I Horst Reck, atual presidente
'b da rádio, o motivo principal
I desta disputa é a derrota
sofrida pela chapa de Dávio

.J Leu, "que não aceita perder e
IV visando as eleições de 2008

Id busca .. con,
trole da rádio

b comunitária para si". Para
Rubens Jensen, ex-presidente

lb da rádio, houveram de fato

A rádio Comunitária Espaço Aberto está no ar desde 1998 e é motivo de disputa política

fraudes nas eleições com pes
soas' votando três vezes na

mesma eleição. Rubens afirma
que "está se tomando comum
a prática de pedidos de

impugnação quando se trata

da rádio comunitária, pois em
todas as disputas as chapas
derrotadas pediram novas

eleições, inclusive na eleição
passada. Horst Reck, atual
presidente, também requereu
um novo pleito". De acordo
com munícipes que não

quiseram se identificar, a

única diferença deste pedido
de impugnação para os demais

.

é que o caso foi parar no
Fórum e está nas mãos da juíza
Karim Schubert Reimmer. O

pedido de impugnação
realizado pelo prefeito de
Massaranduba que também é

sócio-fundador r da rádio
comunitária EspaçoAberto,foi
protocolado no dia 31 de

março e� há rumores de que
haverá nova eleição nestemês
de julho.

Dávio Leu não quis se

À Área azul
o projeto que ressuscita o

sistema está na Câmara de

Vereadores, onde encontra

1 resistências. Quem vai ge
renciar? A prefeitura já
,Glfereceu ao corpo de bom

beíros, que não quis assumir.
'&! AI própria Ajadef também.
� 6'rstema prevê a adoção de

� parquímetros, corno em São

,
Bento do Sul. Usuários só vão
�'

pâga pelo tempo real de uso
�l )

R não hora cheia sem fracio-

.n.amento, como ocorria no

sistema anterior.

Escancarado
Roda de maconha e crack

na praçaÂngelo Piazera tava
- :y.ma beleza na segunda-feira
-

í'f ontem, final de tarde. Oito

�£uturos marginais, todosmal
:JIncarados, um deles com um

eeachorro preso a uma coleira.
êNão só fumavam como tam-

bém vendiam. E ainda há

quem diga que é mentira,
para prejudicar o prefeito.
Pode uma coisa dessa?

Asfálto
Presidente da Câmara,

Rudolfo Gesser (PP), diz que
não agüenta mais ouvir

queixas nos bairros sobre'
ruas em péssimo estado,
asfaltadas ou não. Acha que
a prefeitura deve ter sua

usina de asfalto. O secretário

de Obras, Alberto João Mar
catto, discorda. Cita duas
usinas privadas existentes na
região, tornando a de

Jaraguá inviável economica
mente.

Álcool
Projetos que rolam na

Assembléia Legislativa proí
bem . venda de bebidas
alcoólicas em estádios de

futebol, ginásios de esportes,

enfim, inclusive à beira de

rodovias. Neste último caso,

no passado já se tentou,

também na AL, proibir as

vendas. Deu em nada, porque
o comércio reagiu e o autor

recuou.

pronunciar a respeito do

assunto, não permite que seus

correligionários o façam e nem

mesmo a assessoria jurídica da
Prefeitura atende O Correio
do Povo.

LEGISLAÇÃO -:- A lei que
regulamenta a rádio comuni

tária é a de Nº 9.612 que no

seu inciso IVº cita: não

discriminação de raça, religião,
sexo, preferências sexuais,

convicções político-ideológico
partidárias e condição social
nas relações comunitárias ..

O CORREIO DO POVO

se trata de um processo de

"revitalização" da sigla.
Admitiu que ainda não falou
com o comando do PSB. O

partido em Jaraguá do Sul é

presidido pelo ex-vereador Ivo
.

Petras Konell, que ontem

esquivou-se de declarações à

imprensa e tem como coor

denador geral Emerson Ale
xandre Gonçalves, autor de
ação contra o prefeito a quem

.

acusou de improbidade admi
nistrativa quando da negocia
ção de dívidas.do ISS (Imposto
Sobre Serviços) da empresa
Canarinho com o município.
Gonçalves não respondeu às

ligações deOCorreio do Povo.
Na ação, Gonçalves sugeria
processo de impeachment
contra o prefeito.lndagado,
Pirmann disse que quem não

se alinhar à base aliada de
Bertoldi terá a "repulsa do

partido". Jair Pedri, atual
diretor de Habitação, é outro
nome conhecido da prefeitura
a se alistar no PSB. No plano
federal, o partido é aliado do

presidente Lula. (Celso
Machado)

Berger exige PSB
alinhado a Bertoldi

Djalma Berger (E) decretou intervenção no diretório do PSB local

CÉS� JUNKES/OC�

JARAGUÁ DO SUL

Desfalcado dos partidos
que compuseram a aliança
"Viva Jaraguá" nas eleições de
2004- PDT, PPS e PTB- e

depois da adesão dos recém

fundados PRB e PCdoB,
presididos por homens de con-.
fiança do Executivo (Carlos
Alberto Dias e Jean Leut

precht), o prefeitoMoacir Ber
toldi (PR) ganha novo aliado.
Desta vez o PSB, que o depu- ,

tado federal Djalma Berger,
dono de 125mil votos e presi
dente do diretório estadual

exige alinhamento com o go
verno municipal. O atual
chefe de Comunicação, Celso
Pírmann, assume o partido ofi
cialmente napróxima semana.
Desde. 2002 sem filiação
partidária, disse que tomou a

decisão depois de ser consul
tado por um assessor do depu
tado e que o PSB local dará

apoio total e irrestrito ao go
vemo de Bertoldi. O secretário

evitou usar a expressão
"intervenção" do diretório

estadual, preferindo dizer que

Mais reformas
Reforma política em andamento nas Fundações Cultura,

de Esportes e Meio Ambiente. Projeto de lei complementar
do prefeito Moacir Bertoldi (PR) permite acesso a cargos
comissionados de funcionários cedidos por outras secretarias

para estes órgãos, sem necessidade de concurso público e aí

estaria o nó da questão. Para alguns vereadores da oposição,
a proposta do Executivo cheira a protecionismo político. O
assunto deve suscitar discussões polêmicas no Legislativo.

Comissionados
Ex-prefeito de Corupá Luiz Carlos Tamanini (PMDB),

rotulou ontem ações trabalhistas movidas por dois ex
servidores da prefeitura que ocupavam cargos comissionados
em seu governo: imoral. Considera que cargos comissionados

são de confiança, portanto sujeitos às regras vigentes. Rebateu

insinuações de que as ações teriam sido incentivadas por ele

e lembrou que o atual prefeito Camada Müller (PP), caso
não se reeleja, também será ex e, nesta condição, poderá
passar pelo mesmo constrangimento. Ou seja, ações
trabalhistas de comissionados que hoje o servem.

Filiando
PSOL de Schroeder engorda fileiras para as eleições de

2008. Ex-petista Jair Borba acaba de assinar ficha no partido.
E tem mais gente do PT querendo entrar. O PSOL local

pretende lançar pelo menos sete nomes à Câmara de

Vereadores.

Agora é, bom? 1
Estána Câmara de Verea

do;és projeto de lei do'
prefeito Moacir Bertoldi

(PR) propondo a instalação
da Farmácia Popular, do
Ministério da Saúde. No ano

passado a- prefeitura d.évol
veu R$ 50mil ao MS, que já
estavam na conta do muni

cípio. Mais R$ 10 n+il/:mês.

Agora é bom? 2
E que os remédios, com até

90% de desconto; já eram'

distribuídos gratuitamente
pela Farmácia Básica da

secretaria de Saúde. Coinci
dência ou não, 2008 é anO

de eleições. Não por acaso

o prefeito resolveu levar à

Brasília comitiva de agri
cultores daqui para pleitear
recursos ao setor.

Solução
A idéia é coibir atos de

violência em competições e

acidentes de trânsito provo-
, cados por motoristas bêbados.
Acontece que nem sempre
eles bebem em estabelecimen
tos às margens das rodovias.

Alguns já saem bebendo de
casa. Solução, mesmo, está em
multas pesadas e apreensão
definitíva daCNH. Para todos!

�,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ÁREA AZUL: USUÁRIO SÓ VAI PAGAR PELO TEMPO ,REAL DE ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA Excesso. de poeira
irrita moradoresProposta já está tramitando pelas

comissões técnicas do Legíslatívo,.
PIERO RAGAZZI/OCP

JARAGUÁ DO SUL senhora foi atingida por �
carro enquanto atravessava

I

rua, na tarde de ontem, e Cl,u
o motorista teria dito que
poeira impediu que ele viss
a mulher.

O auxiliar de produçã
Anderson Jahn, 20, conta Cl'J
sofreu um acidente há cere

de dois meses, causado pel
mesmomotivo. "O motorist
cortou a frente e disse qu
não me viu por causa d
poeira" ,relembrou.
secretário de Obras, Alben
Marcatto, disse que t

asfaltamento do trecho d
cinco quilômetros dev
custar em torno de R$ 2,
milhões. Segundo ele, a obr
depende da liberação de R
3 milhões junto aoMinistéri
das Cidades. São 80 ruas n

programação. Acrescento
também que não existe previ
são para iniciar a pavimen
tação no local porque ser

'

necessário analisar quais ma
serão beneficiadas com I

recurso. (DZ)

Moradores do trecho não
asfaltado da Rua Manoel
Francisco da Costa, no João
Pessoa, estão revoltados com
a poeira que invade as casas

e que está causando até

problemas respiratórios. A
comunidade disse que reivin
dica a pavimentação há anos

e que o trecho já foi fechado
várias vezes em protesto.
Mesmo assim, afirmam que a

Prefeitura não teria dado
retorno sobre o problema.
A diarista Mi�andi [ahn,

58 anos, diz estar "desanima
da" em ver a casa sempre co

berta de poeira; Ela sofre dos
pulmões e disse que o proble-
ma está piorando a cada dia.
"É difícil viver com a casa

fechada e não poder nem es
t601der a roupa no varal",
lamentou. A comunidade
também comenta que 0\ ex-

. cesso de poeira tem causado
acidentes de trânsito. Mora
dores con-tam que uma

Projeto não vai
ser votado antes do
recesso, afirma o

presídente da Câmara

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

.

O projeto que visa a re

instalação do sistema de
estacionamento pago nas ruas
da área central de Jaraguá do
Sul foi encaminhado em

regime de urgência à Câmara
de Vereadores. O sistema,
controlado manualmente por
monitoras foi implantado no

governo do ex-prefeito Dur
val Vasel (então no PTB) e

ex-tinto mais tarde, no final
do mandato de lrineu Pasold
(PSB), em 2004. À época, a

administração pública muni
cipal resolveu acatar as recla
mações da população, que já
não concordavacom o serviço
prestado pela empresa respon
sável,' a Cartão J araguá.
Conforme Pasold, a "zona
azul", como era chamada,
sofreu "muitas pressões da
comunidade porque haviam
cobranças indevidas por parte
dasmonitoras". Outromotivo
para a suspensão veio através
da Câmara de Vereadores,

Prefeitura afirma que a volta do sistema rotativo é por causa das reclamações sobre falta de vaga

que naquele tempo solicitou
o retorno do estacionamento
livre.

Na opinião do ex-prefeito,
esta idéia deve continuar.
"Sou contra are-implantação
deste modelo na cidade.
Temos problemas mais sérios
a serem resolvidos no trânsito
de Jaraguá do Sul", comple
mentou. J á o presidente da
Câmara de Vereadores,
Rudolfo Gesser (PP), evitou
esboçar qualquer posiciona
mento quanto à aprovação ou
não do projeto. Porém, fez
questão de lembrar que ele
não será votado em regime de
urgência e que dificilmente
entrará na pauta em plenário
antes do recesso parlamentar

de julho. Para completar a

avaliação o sistema, a

vereadora Maristela Menel
pediu também que seja
realizada uma audiência
pública.

O PROJETO - A proposta
da Prefeitura enviada à
Câmara tem como diferencial
o fato de o serviço ser cobrado
de maneira fragmentada,
conforme o tempo de uso

indicado pelos parquímetros,
aparelhos digitais controla
dores. Antes, o estaciona
mento era cobrado por hora
cheia, mesmo que o usuário
não utilizasse todo o tempo.
Além disso, os minutos res

tantes não podiam ser

utilizado posteriormente, em

. outra rua.De acordo com o

projeto, as vias abrangidas
serão definidas após a aprova
ção. Quanto à cobrança, ela.,
vale para quem ficar máls de
cinco minutos estacionado
nestas vias. É proibido per
manecer além de duas horas
na mesma vaga e os usuários
que ultrapassarem este

período vão ser notificados. O
valor destasmultas deverá ser

aplicado em sinalização e

demais ações relacionadas ao

trânsito. Valores' e a quem
caberá o gerenciamento- se à
iniciativa privada (por lici
tação) ou ao município (por
decreto do prefeito) - sãodefi
nições posteriores à aprovação
do projeto; Mirandi diz que casa está sempre coberta de poeira

Projetos alteram quadros
de fundações municipais. .

Segmentos,da Cultura
em pré-conferência

RAMPA

CÉSAR JUNKES/OCP

JARAGUÁ DO SUL JARAGUÁ DO SUL chefias: de Licenciamento,
Fiscalização Ambiental, de
Levantamento de Áreas e de

Projetos Ambientais. Pelo

proj�to, a Coordenadoria de
Defesa Civil e a Sub-

. coordenadoria de Áreas de
Risco, ambas hoje ligadas a

Diretoria de Segurança e

Cidadania da Prefeitura
terão estrutura própria na

Fujamas.
As três propostas enviadas

pelo prefeito que irão à

plenário para votação ainda
em datas não definidas depois
de exarados os pareceres de
todas as comissões internas do
Legislativo, poderá levantar
discussões polêmicas como,

por exemplo, de como se dará
a nomeação de alguns fun
cionários que passam à con

dição de comissionados,
dispensando a aprovação em

concurso público. (Celso
Machado)

Artesãos e pessoas envolvi
das com as artes visuais par
ticipam nesta sexta-feira, 6, da
pré-conferência de Cultura.
Assim como este grupo, outros
sete também' se reúnem ao

longo dos próximos doismeses.
Ameta é organizar as propostas
de cada segmento artístico

para, depois, apresenta-las
durante o encontromunicipal,

. marcado para o final de
agosto.
A primeira reunião da lista

acontece no Museu Histórico

Emílio da Silva, no Centro, e
começa às 13h30. Na seqüên
cia, quem define as estratégias
são os representantes civis do
teatro, em 10 de julho, e os do
patrimônio público, no dia 11.
Ambos se encontram, respecti
vamente, a partir das 19h e 8h,
também no auditório do
Museu.

Três projetos assinados pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PR)
e que alteram as estruturas

administrativas das Funda
ções Cultural, do Esporte e do
Meio Ambiente já estão
tramitando nas comissões
técnicas permanentes da
Câmara de Vereadores. Todos
criam cargos com provimento
em comissão, hoje em fun
ções gratificadas. No caso da
Fujamas (Fundação Munici
pal do Meio Ambiente),
segundo justificativa do
Executivo, que atua nas áreas
de licenciamento e fisca
lização, serão criadas a

Coordenadoria de Recursos
Naturais e as chefias de
Controle de Denúnci�s e de
Terraplenagem. Além das
coordenadorias de Regulação
Ambiental, de Defesa Civil e
Ambiental e outras quatro

Discussão começou em junho

Após isso, é a vez da litera
tura, que fecha a agenda
deste mês com a discussão
programada para a segunda
feira, 30, às 19h na Biblioteca
Pública Rui Barbosa. No mês

.
que vem, quatro grupos ainda
analisam os projetos para
aConferência. O da música
ocorre em 10 de agosto, da
dança, no sábado, 11, das
manifestações cultu-rais, no
dia 13, e, por ,último, o da
arte-educação, na terça, 14.

Tampão de concreto colocado pelo Samae no
cruzamento entre as ruàs Max Wilhelm e Ney Franco, no
Bairro Baependi, mais parece um obstáculo. Está a cerca
de dez centímetros acima do nível da rua e 'causa
preocupação a motoristas e pedestres.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SAÚDE: FERRAZZA DIZ QUE PROGRAMA FOI PLANEJADO PARA O ORÇAMENTO DESTE ANO

Prefeitura decide implantar Fannácia Popular
Ministério da Saúde nessa

semana. O secretário de

Saúde, Sérgio Ferrazza, justi
fica a iniciativa afirmando

que a Prefeitura planejou a

implantação da Farmácia

Popular no orçamento deste

ano, o que não aconteceu em

200'6. ''Além disso, a lista do
Ministério da Saúde tinha 120

medicamentos, mas todos
eram disponibilizados pela
farmácia básica do SUS. Hoje,
a lista inclui em tomo de 180

remédios, sendo que muitos

não são encontrados gratui
tamente", explica, acrescen
tando que "a Prefeitura não

era contra a Farmácia Popular,
mas que naquele momento

não era viável para o

município" .

Sobre o programa implan
tado na Farmácia dos Sindi

catos, que disponilaliza
remédios para diabetes e

hipertensão com desconto de
até 90.%, Ferrazza destacou

que o projeto é diferente

daquele que omunicípio quer
aderir. "Queremos disponi
bilizar remédios também para
outros problemas de saúde",
explicou. O programa fun
ciona na Farmácia dos
Sindicatos desde março, em

convênio com o governo
federal.

O CASO - Ano passado,
projeto do Executivo de
volveu recursosao MS. A

proposta era de repassar à

prefeitura R$ 50 mil para a

estrutura e outros R$ 10 mil
/mês de manutenção.Na
época, Ferrazza disse que o

programa iria r nerar os

cofres da Prefein • "Só o

aluguel do imóvel. uentro das

exigências (de 100 metros

quadrados, em área central)
nip sê!."'tria pormenos de R$ 2
mil por mês, sem contar a

contratação dos funcionários
e os serviços de contabili

dade", afirmou.

rrPrincipal motivo da
'f adesão seria maior
�u fllJnúmero de remédios
-

2�té 90% mais baratos

.E[)ANIELE ZANGUELINI

� r.JARAGUÁ DO SUL
:cl:):
=1 l� Depois da devolução dos

st jR$ 50 mil depositados pelo
U llMinistério da Saúde na conta
CI Ido município para instalação

da Farmácia Popular (progra
jma do governo federal que
) tem o objetivo de ampliar a

[::acesso amedicamentos consi

«íerados essenciais), a Prefei
.rura afirma �ue pretende
"Iladerir ao programa neste ano.

R. ',>o principalmotivo da adesão
ri. )jj;eria o aumento do número de
n 'nmedicamentos com desconto

D J( disponibilizados pelo governo
vi jJederal.
n fi A proposta da Prefeitura

if �lde fazer parte do programa
a Edeve ser mandada para o Programa foi implantado pelo governo federal no ano passado e já funciona em várias cidades do Estado

';·Companhia da PM vai para Guaramirim
�- CÉSAR JUNKES/OCP
-, GUARAMIRIM

Celesc faz relato,de investimentos na região
JARAGUÁ DO SULimediato quando necessário.

Atualmente o município de
Guaramirim conta com efetivo
de 34 policiais divididos em

aproximadamente 10militares
por turno do 14º BPM de

Jaraguá do Sul, que gerência
todas as ocorrências.

O responsável pela
atuação da PM em Guara

mirim, o comandante Rogério
Yank avalia que "com uma

base operacional melhor

equipada e com fácil acesso

para as rodo-vias, a segurança
dosmuní-cipes sairá ganhando
em função da rapidez no

atendimento". (OA)

Jaraguá, sendo campeã a

Rodovia WaldemarGrubba.
A linha vem de Joinville e

o reflexo imediato se dá em

Corupá, que fica todo às

escuras. O gerente regional da
Celesc informou que a linha
está sendo mudada para uma

rede alternativa nomorro, para
evitar os apagões por acidentes.
"A freqüência com que
acontecem preocupa muito",
disse.

Melro, pediu 'que as

empresas - e particulares - se

desejarem, se cadastrem na

Celesc, para receber
informações antecipadas, em
até um mês, sobre os

'desligamentos programados.
em finais de semana.

formadores para melhorar a

qualidade da energia oferecida
aos consumidores. Nas subes

tações de Schroeder e de
Guaramirim foram instalados
novos transformadores e a

reinstalação de um equipa
mento que havia queimado em
dezembro, na subestação da
Tifa da Pólvora, no centro de

, ,

t

Jaraguá do Sul.

Enquanto não realizava o

conserto, a Celesc operou
durante cerca de seis meses

com um equipamento provisó
rio e de forma precária. Se-,

gundo ele, outra preocu-pação
é o grande número de aci

dentes de trânsito que atingem
os postes. De janeiro a junho
foram 140, mais dametade em

A Celesc formaliza em

alguns dias a compra do terreno
para a construção da subes

tação do bairroChico de Paulo,
investimento da ordem-de R$
2 milhões autorizado pela
diretoria da empresa que até

março do ano que vem deve
estar concluído. A informação'
é do gerente regional da
Celesc, Luiz de Freitas Melro

Neto, durante relato que fez na
plenária da Acijs-Apevi sobre
as ações realizadas e em

realização no âmbito da

agência.
Segundo ele, foram me

lhorias e ampliações de redes,
alimentadores e novos trans-

A Companhia da Polícia

r Militar que atenderá todas as

; cidades emvolta de Jaraguá do
_ Sul será instalada na rua 28 de

agosto em frente ao Corpo de
Bombeiros onde atualmente
está sendo realizado a

terraplanagem no terreno de
350metros quadrados. Estima
se que o custo da obra fique Terreno tem 350 metros quadrados

CF 9DO�lem tomo de R$ 250 à R$ 300
, mil e ainda não há previsão obras, aumente em 50 por
� para o término da construção' cento o efetivo de policiais e

�: que ficará amercê dos repasses viaturas e seja construído um

�< financeiros. A previsão é para
I

heliponto nas imediações da

��que a partir da conclusão das companhiaparaprestar socorro

tPrefeitura busca verba para construir pontes
JARAGUÁ DO SUL tura - e será a continuação da

Rua Joaquim Francisco de
Paula. A obra foi considerada
prioridade a fim de desafogar
o trânsito na Ponte doGrubba

(Kohlbach) e deve come_çar
em novembro'. "O recurso foi

aprovado pelo Estado e deve
ser liberado dentro de 60'

dias", informou o secretário

de Obras, Alb.erto Marcatto.
A segunda ponte prevista será
construída nos fundos daWeg
4 e vai ligar o trevo de Schro-

, eder à Rua Rinaldo Bago, na
Ilha da Figueira. A obra deve
custar R$ 3 milhões, sendo
que 50% da verbaestá sendo
buscada junto à Secretaria de
Estado de Infra-estrutura e o

restante é contrapartida da

Prefeitura. A escolha do local

que ganhará a segunda ponte
considerou o fluxo intenso de
veículos na entrada da cida
de. As duas obras devem
somar em tomo de 280metros
de extensão.

PROJETO - As demais

pontes previstas ligarão os

BairrosRio da Luz eRioCerro

(perto do Hotel Kalahari); o
Jaraguá EsquerdoeaBarra do
Rio Cerro - uma nas

imediações da Danceteria

Combat, .unindo a João
Januário Ayroso a Walter

Marquardt, e outra próxima
da Carrocerias Argi; e a cerca
de 100 metros da ponte do

Grubba, próximo à Kohlbach,
no Centro. (Dl)

FEIJOADA DA TURMA DA 7aFASE DE

COMÉRCIO EXTERIOR DA UNERJ

A Prefeitura busca verba
,

para construir duas de seis

,

� pontes previstas no projeto de
Mobilidade Urbana Transja-
raguá, que deve somar cerca

, de R$ 8 milhões. Nomomen

�, to, a administração municipal
.,

aguarda que o Badesc (Agên-
cia de Fomento do Estado de
Santa Catarina) aprove fi
nanciamento de R$ 1,5 mi

lhão para construção daponte
que deve ligar a Vila Rau ao

bairro A�izade pelas ruas

Roberto Ziemann e Prefeito

'José Bauer (perto do Posto
J Marcolla). A estrutura custa-

rá R$ 1,8milhão - R$ 300 mil
são contrapartida da Prefei-

Data: 07/07/07
LocaL: Salão da Igreja Rainha da Paz
no Bairro Vila Nova
VaLor: R$10,OO
Serviremos das llh30 às 14hOO

Feijoeiro: Sérgio lazzaris

Bilh!!t!!s disponív!!is com: turma da 7a tas!! de Comércio Exterior da UNERJ,
MEXITEl3275·1902, ClVEl ANANCIAMEN1US 3275·3300 E JORNAL O CORREIO DO POVO 3371·1919

comissaodeformandos@yahoo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



61 QUARTA-FEIRA, 4 de julho de 2007 O CORREIO.COM

Atrações do festival

A grande atração do 25° Festival de Dança de Joinville,
que ocorre de 18 a 28 de julho, em Joinville, é o bailarino
Mikhail Baryshnikov (foto). Considerado o maior

expoente do balé mundial ainda em atividade. À frente
da companhia Hell's Kitchen Dance ele abre a primeira
noite do festival. Já na Noite de Gala, dia 23, grandes
estrelas nacionais e revelações do festival sobem ao paleo
num espetáculo único. O festival é consagrado como o

maior domundo pelo Guinness Book 2005, e o mais amplo
painel da dança brasileira. Mais informações no site

www.festivaldedanca.com.br

Marlaol reGebe· 'p,êmio
O PGQP (Programa Gaúcho da Qualidade e

Produtividade) conferiu a Marisol Indústria do

Vestu;3.riq"'tda. UnidadeCalçados OPrêmioQualidade
RS 200�,; na modalla.eyt:le Troféu �ibnze. O Prêmio
Qualidade RS é concedido anualmente às

organizações que mais se destacaram na busca pela
melhonl:l.<Çiontínua do-seu sistema de. gestão. Na 12ª

!�dllçã(;jl·'\�'llllr�íhio tem��tno objetiv�avaliar o sistema
e gestãoda empresai.reconhecet.e ganhador como
uma organização que possui sistema de gestão alinhado
aos princípios de qualidade estabelecidos pelo
l?rogratna� disponip'

.

ra a'sQci@dacle info11llações
sobre prãtitas bem, idas de gestão.

. .

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!

Depte. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

Em caso de dúvidas ligue:

O CORREIO DO POVO
f'�M.1919

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

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Cipa
A Aciag oferece gratui

tamente para associados o

curso de orientações para a

implantação da Cipa (Comis
são Interna de Prevenção de

Acidentes). O treinamento

acontece dos dias 17 a 19 de

julho, sempre das 8 às 12 horas
e das 13h30 às 17 horas. Não
conveniados pagam R$ 95.
Mais informações pelo tele
fone 3373-0037.

Literatura
.
A excursão para a Festa

Literária Internacional de

Parati embarcou hoje para a

cidade de Parati. A excursão

foi promovida pela Design
Editora de Jaraguá do Sul.
Esta é a quinta edição da
Festa Literária, considerado a

maior do segmento na

América Latina. O evento

acontece até o dia 8 de julho.

Sopas
Filhos de comerciários têm

até sexta-feira, 6, para se

inscreverem na ESEM (Escola
Sese de Ensino Médio). Os
candidatos devem ingressar
no Ensino Médio no primeiro
semestre de 2008. As provas
serão realizadas no dia 19 de

agosto, das 10 às 13 horas.

Inscrições pelo telefone 3371-
8930. "

lnteresses Femininos
A Episteme Eventos prepara para o mês de julho três

momentos independentes que contemplam o projeto
"Interesses Femininos". O primeiro acontece no Cejas na

sextafeira, 6, às 19 horas, com a palestra:' "Como apimentar a
relação". A personal sex trainner, Fátima Moura, é quem
ministra a palestra, que custa R$ 20 e abordará o efeito visual
na relação a dois. No sábado, 7, acontecem dois workshops: o
de Strip Tease, também com Fátima Moura, das 13h30 às 17

horas, com custo de R$ 25 e o Workshop da Noiva, com
entrada gratuita e início às 13h30. Os ingressos para os eventos
estão disponíveis pelo telefone 3371-6757.

�nc.ontro de Empresários
O consultorMarcos Gouvêa

de Souza (foto) é o convidado
do 53º Encontro de Empre
sários, que acontece amanhã,
em Jaraguá do Sul. Sócio
diretor d> Gouvêa de Souza
&MD, ( (OU como executivo

de algumas das maiores

organizações de varejo no

Brasil e exterior. Ele vai falar
sobre "O presente e otPutu�p
do varejo", às 19h30, na Scar.

DIVULGAÇÃO

Comunidade e.m Ação. .

Neste sábado acontece

mais uma edição do programa
"Comunidade Em Ação"; em
Guaramirim. O evento inicia

às 8h30 e vai até 12h30.
Desta vez, o Bairro na Vila

Carolina, Rio Branco, Vila
Brühmuller, [acu-Açu, Barro
Branco e Figueirinha vão

receber os serviços e ativida
des de lazer promovido pela

Confeitaria Doce Sabor
Há dois meses ern jaraguá do Sul, a confeitaria Doce

. Sabor faz Urna homenagem a equipe de sócias e

funcionárias do estabelecimento. Marcelina de Souza

(dir.), Rosiliane da Silva, Cristina de Freitas, Anelise
Kloppel, Bruna Kloppel e Elaine Hannick completam o

#�t:ime", que faz a diferença no atendimento. Além do
café expresso, a confeitaria oferece bolos, salgados, batata
recheada, sopas, pão ciabata, tortas e vitaminas, em um

ambi�nte aconchegante e climatizado. No sábado, 7, a
Doce Sabot, juntamente com os estabelecimentos da
Alameda 25 (RuaMarechalDeodoro da Fonseca, 191),
vão realizar uma Festa Julina para os que passarem no

local. O evento acontece em horário comercial.

O INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) espera lan

çar ainda este ano o editàl de.
concurso para contratação de

8,3 mil agentes administrativos.
Desse total, 2 mil seriam efe
tivados até dezembro e restan

te dos aprovados, chamado até
2010. Serão 2.151 vagas para
analista do seguro social, cargo IIINDlCADORES ECONÔMICOS
de nível superior com salário
médio de R$ 2.870;96. As
demais 6.171 vagas serão para
assistente técnico do seguro

social, de nível médio, com
renda mensal de R$ 2.269,71.
O INSS espera apenas sinal
verde do Ministério do

Planejamento para preparar o

edital. O pedido se encontra

em análise na Secretaria de

Prefeitura. Entre as atividades
estão orientações da Secreta
ria da Saúde e Bem Estar

Social, distribuição de preser

vativos, distribuição de semen
tes e mudas de hortaliças,
escovas de dente, avaliação
física, ginástica para idosos,
dança, capoeira, teatro,

pintura facial, encaminha
. mento de documentação, etc.

Concurso

Recursos Humanos.

.• LOTERIAS

"'. LOTOFÁCIL
concurso: 233

OCORREIODOPOVO

01 .... 02 -- 03 - 04 .- 05
06 - 07 - 08 - 09 - 12
1'3 -14 -17 -19 - 21

Faleceu ás 20:40h do
dia 02/07, a senhora
Ida Schroeder Persike
com idade de 98 anos.

O velório foi realizado na

Igreja Evagélica
Lutherana Bananal do
Sul e o sepultamento no

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu ás 16:00h do
dia 02/07, o senhor

Ângelo Raboch com

idade de 62 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria
Leier e o sepultamento
no cemitério Municipal
do Centro.

Faleceu ás 14:30h do
dia 02/07, a senhora

IIka Raasch Sacht com
. idade de 76 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério Martim Luther
na Estrada Garibaldi.

Faleceu ás 00:20h do
dia 03/07, o senhor
Guilherme Neitzel com

idade de 85 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria
Leier e o sepultamento ..
no cemitério Municipal
do Centro.

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA .VENDA

COMERCIAL 1,909 1,911 ie

PARALELO 1,99 2,08 �

TURISMO 1,853 2,003 ie

EURO

COMPRA

2,5983

• BOLSAS DE VALORES

;'PONTOS OSCIlAÇÃO
� BOVESPA 55.699 0.59%

� DOW JONES (N. York) 13.337 0.31%

ie MERVAL (B. Aires) 2.230 -0,19%

� NIKKEI (Tokio) 17.834 0.31%

Qj.'I@U'M
0,6393%
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ESTRÉIA: CATEGORIA MIRIM É A ÚNICA QUE NÃO ENTROU EM QUADRA NESTE ANO
CÉSAR JUNKES/OCP

Categoria juvenil vern de vitória np Estadual e neste fim-de-semana tem mais dois jogos, ambos fora de casa

Basquete feminino comemora

invencibilidade na' temporada
As três equipes
disputaram 24 jogos
no Estadual e cinco no

regional da Olesc

. JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

O basquete feminino de

[aragua do Sul anda de bem
com a vida. As três equipes
que seguem na disputa do

Campeonato Estadual ainda
não perderam este ano. Cada
uma jogou seis vezes pelo
catarinense e as meninas do

infanto-juvenil ainda fizeram
cinco partidas pela fase

regional da Olese. No último
fim-de-semana, mais quatro
vitórias se acumularam no

histórico da modalidade -

três no infantil e uma no

juvenil.
A categbria juvenil (até

é19 anos) da Faculdade

Jangada/FME jogou em casa,

na última sexta-feira, pela
primeira rodada do returno do
Estadual. E não teve

dificuldades para vencer

Balneário Camboriú por
120x20. Das seis partidas que
disputou, o confronto mais

difícil foi em Blumenau,
quando venceram as donas
da casa por 66x65. Elas têm

mais dois desafios nesta

semana, fora de casa. Sexta
enfrentam Tubarão e sábado
São José.

No infanto-juvenil (até 16

anos), o time do Jangada/
FME teve mais dificuldades
no Estadual, mas conseguiu
corresponder. Foi também
desta equipe a maior vitória

no ano - 131x5 em,
I

Navegantes, no regional da
Olesc, onde foram campeãs.
"É um feito inédito. Acredito

que o trabalho de base
iniciado há três anos vem'

dando resultados agora",
disse o técnico Júlio Patrício,
que comanda as duas cate

gorias.
As meninas do. infantil

(até 14 anos) da Elian/FME
vêm de três vitórias em São

José, no fim-de-semana -

53x52 naAdiee/Florianópolis,
86x39 no time da casa e 63x39
em Itajaí. Neste fim-de

semana, elas jogam o terceiro

quadrangular da competi
ção, em Florianópolis. J á a

categoriamirim (13 anos) da
Karlache/FME estréia apenas
nos dias 14 e 15 deste mês,
em Tubarão. Para a treina

dora Vivian Campos, respon
sável pelas duas categorias;o
mirim deve repetir o bom

desempenho. "Apesar da
maioria nunca ter disputado'
umEstadual, o grupo é forte.
Todas se empenham nos

treinos e isso faz a diferença",
resumiu.

Números do basquete
Juvenil

Jogos 6
Pontos Pró 478
Pontos Contra 325

Saldo 153.
Maior diferença:
120x20 B. Camboriú
Infanto-Juvenil

Jogos 11
Pontos Pró 1'.054
Pontos Contra 491
Saldo 563
Maior diferença:
131x5 Navegantes
Infantil

Jogos 6

Pontos Pró 359
Pontos Contra 196
Saldo 163
Maior diferença:
86x39 São José

i
t

Romário fará parte
do comitê da Fifa,
ZURIQUE (SUíÇA)
A Fita deve anunciar nos

próximos dias a nomeação de
Romário para integrar a

Comissão Técnica e de
Desenvolvimento da enti

dade. O comitê tem como

função analisai o esporte e

propormudanças para torná
,lo mais atraente. "Espero es-

tar inspirado para dar boas

sugestões; quando for solici
tado", disse Romário em

entrevista ao jornal O Globo.
\.

MARCOS ARCOVERDENIPCOMM

Romário: prestigiado na Fifa

ATLÉTICO-PR

Denis Marques
vai para Japão
O atacante Denis Marques,

do Atlé tico-PR, acertou

transferência para o Omiya
Ardija, do Japão, segundo
informóu ontem o site oficial
do clube paranaense. Segun
do o comunicado, o time

brasileiro e o jogador rece
beram propostas do clube

japonês que disputa a J
League e, em comum acordo,
concretizaram a transfe
rência. Os valores da nego

ciação não foram divulgados
pelo clube.

DE OLHO

Chelsea quer
Daniel Alves

Segundo o jornal espanhol
Marca, o milionário russo

Roman Abramovich, pro-
.

prietário do Chelsea, teria
oferecido 23 milhões de
euros (cerca de R$ 60

milhões) para tirar Daniel
Alves do Sevilla. O time

espanhol já declarou que
aceitaria negociar o lateral
se algum clube chegasse
com uma proposta de 25
milhões de euros e não está

disposto a. incluir nenhum

jogador na transação.
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• LINHA oE FUNOO por Julimar Pivatto

Canoagem.
Neste fim-de-semana, dois clubes de canoagem da região estiveram
em Benedito Novo, na 1 a Etapa do Campeonato Catarinense de

Canoagem Descida. Cerca de 25 atletas de todo o Estado
enfrentaram as águas trias do Rio Benedito. Na categoria duck
open, Adilson Pommerening, de Schroeder, e Marcos Zanghelini,
de Jaraguá do Sul, terminaram em primeiro lugar, com o tempo de

10seg03. A dupla Wilson Tomelin Júnior e Cristiano dos Santos,
de Guaramirim, ficou em segundo, com 11 seg19. Zanghelini e

Pommerening ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo
lugares na categoria caiaque.

Down Hill
Os atletas de Schroeder, Markolf
e Volkmar Berchtold ficaram,
respectivamente, em primeiro e

segundo lugares na 2a Etapa do
Estadual de Down Hill, no fim-de
semana, em Nova Trento. Na

classificação geral, a ordem se

repete, com Markolf com 72

pontos e Volkmar com 56, na
categoria elite.

Vôlei'
A equipe da ADV/FME ficou em

terceiro lugar na 2a Etapa do

Campeonato Estadual Infantil
Feminino de Voleibol, realizado
em Blumenau. Foram duas

vitórias e"duas derrotas e as

jaraguaenses ficaram atrás de
Nova Trento e do Barão/
Blumenau. As meninas
venceram o Doze/Florianópolis
por 3 sets a 1 e Xanxerê por 3 a

O.

Estadual
Neste fim-de-semana, acontece
a fase estadual da Copa Sesi,
em Jaraguá do Sul, com a

participação de 300 atletas de
16 empresas do Estado. No
Sesi acontecerão as disputas
de futsal master masculino,
futsal feminino e futset
masculino e, na Arweg, o

futebol de campo masculino. A
Marisol, no futsal feminino, é a

representante local.

JARAGUÁ DO SUL

A equipe jaraguaense de
tiro olímpico participou, no
fim-de-semana, da 4ª Etapa
do Campeonato Catarinense,
realizada em Brusque. Na
categoria carabiria deitado, os
jaraguaenses terminaram em

terceiro lugar, com 1. 721

pontos, atrás de Timbó

(1.744) eJoinville (1.722). O

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

"

Maratoninha
Estão abertas as inscrições para
a Maratoninha de Jaraguá do
Sul. Os interessados têm até o

dia 13 deste mês para confirmar
a participação. A prova
acontecerá no dia 4 de agosto,
no Parque Malwee, com
percurso de 1,9 quilômetro em

três categorias ·(dez a 15 anos).
Mais informações na FME.

.

Tiro jaraguaense
compete no Estadual

atirador Samuel Lopes, que
viaja para o Pan-Americana

nos próximos dias, ficou com
a medalha de prata, com 586 .Ó:

pontos. Na carabina ar

comprimido, [araguá do Sul
mareou 1.667 pontos e ficou
em segundo, atrás de Timbó

.

(1. 736) e à frente de [oinvile
(1.646). Cláudio Thiesen,

'

com 542 pontos, foi medalha
de bronze nesta categoria.

*INGRESSOS*
Antecipado: SÓGio 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

-,- Secretaria de Administração
_ _ Diretoria de Recursos Físicos

U:::':ul Coordenadoria de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2007
SECRETARIA DA FAZENDA

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA
INFORMATIZADO DOS SERViÇOS DE GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE'DA ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO FISCAL, POR EMPREITADA INTEGRAL. O Secretário de Administração juntamente com a

Pregoeira e Equipe de Apoio especialmente designados pela Portaria nO 903/2005, comunica às empresas
que obtiverem o edital de Pregão Presencial nO 67/2007, da SUSPENSÃO da entrega e abertura dos

envelopes do dia 03/07/2007 às 09h e 30m respectivamente, sendo comunicada posterícrrnente às empresas
nova data e.norário para entrega e abertura dos envelopes, tendo em vista o deferimento do pedido de tutela
antecipada, proferida pela Exma. Ora. Juíza da 2' Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul·SC, determinando
a r. suspensão, através da AÇÃO ANULATÓRIA n.D 036.07.005710·4, movida pela empresa Governança
Brasil Tecnologia e Sistemas de Gestão LIda.

Jaraguá do Sul (SC). 03 de julho de 2007.

MARCELINO SCHMIOT. ROSINEI AP. GRffiER DIAS.
Secretário de Administração Pregoeira . Portaria 903/2005

ROORIGO JOSE B. DE MORAES. EDUARDO MARQUARDT.
Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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CHAVE: B�ASIL ESTÁ NO GRUPO A, AO LADO DE PARAGUAI, GUATEMALA E CUBA
ARQUIVO/PIERO RAGAZZI/OCP

Valdin se sente bem com a camisa da Seleção Brasileira e está 100% recuperado da lesão que sofreu no joelho esquerdo
c

Seleção Brasileira de Futsal
se apresenta hoje para o Pan

. Modalidade será Brasil está no Grupo A, que não aparecem as possíveis (técnico) PC (de Oliveira) já
de 23 a 28 de julho além de Guatemala, tem surpresas", comentou. Para o trabalha com. uma base há

também Paraguai (dirigida camisa 12 da Malwee, os dois anos. E isso vai repercutirno Complexo pelo técnico Fernando Fer- maiores adversários do Brasil agora", comentou. QuemRiocentro retti) e Cuba. Os jogadores serão Paraguai e Argentina. também está feliz com a

da Malwee Valdin e Tiago já "O Paraguai terá o Ferretti oportunidade de representar
RIO DE JANEIRO estão na concentração e como técnico, que conhece o Brasil na competição é o ala

Falcão e Lenísio se juntam ao berq. o nosso fu tsal. J á a Valdin. "A expectativa é a

A Seleção Brasileira de grupo hoje. Argentina tem a base de melhor possível. Viemos de
Futsal se apresenta hoje, em Para o craque Falcão, mai- jogadores que atuam na uma boa seqüência de jogos
Teresópolis, onde inicia a ot personalidade da Seleção Europa". na Liga Futsal que vai ajudar
preparação para os Jogos Brasileira por ser o melhor O goleiro Tiago, concor- bastante neste momento",
PanAmericanos. Os 12 jogador do mundo, a concen- dou com Falcão sobre os disse o jogador, totalmente
jogadores iniciam a prepara- tração agora é somente no adversários mais fortes. E ele recuperado de uma lesão no

çãopara a estréia na compe- Pan-Americano. "Temos de acredita que os 15 dias que o joelho direito. Além das
tição, dia 23 de julho, às deixar o favoritismo do lado Brasil terá para se preparar quatro equipes, participam
lOh1S, contra a Guatemala, de fora. Vamos dar o máximo serão s�ficientes para dar também Equador, Costa Rica,
no Complexo Riocentro. O possível também, porque aí entrosamento ao grupo. "O Estados Unidos e Argentina.

O CORREIODOPOVl

Dunga faz místérlo
sobre time titular

jogamos com três volantes,
conseguimos fazer os dois
gols. Observando os fatos, a

melhor produtividade foi
neste momento", afirmou
Dunga, em resposta sobre
qual o tempo mais efetivo da

equipe nos jogos contra t
mexicanos e chilenos. Na
visão do treinador do ex

volante, a seleção não perde
poder de criação quando
apresent-a mais jogadores
com vocação originária de

marcação.
"O Mineiro ajuda ofen

sivamente com muita facili
dade. Não é só um jogador
de marcação, apareceu umas

dez vezes na ponta. O Josué
começou a jogada do último

. gol do Robinho. Desses

jogadores, só mesmo o

Gilberto Silva que fica mais

fixo", comentou Dunga.'
Contra o Equador, na partida
em que .estará em jogo a

classificação da seleção para
as quartas-de-final da Copa
América, Dunga mantém 'o
mistério quanto aos nomes

que irão compor o meio

campo. "Só vou anunciar o

time no estádio", disse.
AGÊNCIA CBF

RIO DE JANEIRO

Após acertar a renovação
do empréstimo do goleiro
Bruno e a contratação do
meia-atacante argentino
Maximiliano Biancucchi, o

Flamengo tenta repatriar o

meio-campo Ibson. Ontem,
o procurador do jogador, que
foi revelado pelo clube rubro
negro e atualmente defende
o Porto, contou que acredita
na volta à Gávea.

"J á está claro que ele
(lbson) vai ser emprestado
pelo Porto. Nãb há mais dúvi
da em relação a isso. O que

Robinho será mantido no time titular que será divulgado apenas hoje

MARCELO CAMPOS/VIPCOMM

PUERTO LA CRUZ

o Brasil ainda não está
definido para o confronto de
hoje, às 21h4S, contra o

Equador e que vale vaga para
a próxima fase da Copa
América. Ontem, o técnico

Dunga exaltou o desempe
nho do agrupamento de
volantes, que terminou a

partida diante do Chile. No
entanto, o treinadormanteve
o mistério sobre os nomes do
time titular.

O meio-campo, que
começou com Diego na

estréia contra o México e teve

Anderson como o escolhido

para a criação contra o Chile,
conseguiu seu melhor
desempenho ofensivo

justamente quando a equipe
tinha três volantes em campo,
na"arte final do duelo com

os chilenos. Com os titulares
Mineiro e Gilberto Silva e a

adição de [osué e do meia

Júlio Baptista, a seleção
.

conseguiu definir a vitória

sobre os chilenos, com dois
gols de Robinho.

"Para você ver como o

futebol é engraçado, quando

Flamengo pode trazer
volante Ibson de volta

_

está sendo discutido agora é

para onde ele será empres
tado. Há três clubes da Euro
pa interessados, mas a alter
nativa esportiva mais interes
sante é a do Flamengo.
Acho que vai prevalecer a

vontade do jogador", disse
Eduardo Uram. De férias no
Brasil, há cerca de um mês,
Ibson esteve na Gávea para'
rever os amigos. Naquela
época, a volta do jogador
para o Flamengo era tratada
como utopia no clube', já que
o Porto não se mostrava

disposto a liberar o jogador E:
.1

,
\

"

C'léber Santana troca
Santos pela Espanha
SANTOS O Atlético será o.quinto

clube na carreira de San
tana ..Revelado pelo Sport,
ele também jogou pelo
Vitória e pelo Kashiwa
Reysol antes de. chegar à
Vila Belmiro no início de
2006. E foi no Santos que ele

ganhou maior notoriedade.
Ele participou da conquista
do bicampeonato paulista,
mas, ultimamente, não vinha
agradando à torcida. O con

trato dele com o clube havia
se encerrado no último
sábado. O Atlético não pre
cisou pagar nada para ter

Cléber Santana no elenco. Cléber Santana encerrou contrato com o Santos no último sábado

. O Santos já não pode mais
contar com o futebol de
Cléber Santana. O jogador
foi anunciado ontem como

reforço do Atlético de Madri
e deve se apresentar ao clube

espanhol nos próximos dias,
segundo informou o jornal
Marca. Santana atraía o

interesse do Atlético desde
o fim do ano passado, mas o

jogador preferiu esperar o

primeiro semestre. a trans

ferência. O ex-santista, de
26 arias de idade, assinará
contrato por três anos.

/,

por empréstimo.
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PRÊMIO VAI HOMENAGEAR
EMPRESAS QUE CONTRIBUEM
PARA A PRESERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE e

PROFESSOR E ALUNA SÃO
RESGATADOS DE CRATERA
DE VULCÃO NO MÉXICO,

PESQUISA: NO ENTANTO, A VENDA DE ALIMENTOS AUMENTOU 2% EM 2007

Consumo do pão francês diminuiu 14% este ano
Conforme estudo,
a modificação da venda,
de unidade para peso,
foi a principal
responsável pela queda
no consumo

SÃO PAULO

De janeiro a maio deste
ano, o consumo de pão fran
cês no Brasil caiu 14%, en
quanto que, no mesmo perío
do, a venda de alimentos, d�
umamaneira gerai, aumentou
em 2%. Conforme pesquisa
da consultoria LatinPanel,
esse resultado foi uma res-

, posta à modificação da ven

da, de unidade para peso.

Na avaliação do presiden
te do Sindicato das Indústrias

, de Panificação de São Paulo,
Antero Pereira, a queda na

procura é motivada pelo
comércio informal. "Estima
mos que 20% de todo o pão
venha desses comércios, que
ainda vendem por unidade",
contou..

Pereira explicou que, por
estarem na ilegalidade, esses

estabelecimentos não p�ci
saram aderir ao método de
venda por quilo, iniciado em

setembro. Além disso, por não
arcarem com impostos e

outros gastos, podem oferecer'

prod u tos a um preço
altamente competitivo. "Eles
cobram de R$ 0,15 a R$ 0,20

por unidade. Não arcam com

as contas e ainda utilizam

matéria-prima que não

sabemos a procedência",
disse.

A diminuição da parti
cipação do pãozinho na mesa

das famílias brasileiras é algo
sentido nos últimos anos.
Conforme estudo divulgado
pelo Instituto de Pes-quisas�

em-Economia Aplica-da, de
1974 a 2003, houve queda de
22% no consumo. "Acredito

que essa redução ocorrida
está diretamente ligada ao

aumento de outros tipos de

pães", explicou uma das

coordenadoras, Madalena
Maria Schlind-wein. (Info
Money)

PIERO RAGAZZI/OCP

A mudança da venda do pão francês em qLJilo entrou em vigor em setembro do ano passado

Chega ao Brasil o 10 lote de genérico anti-Aids
DIVULGAÇÃO

Petrobras e Galp
vão produzir
biocombustíveis

\'IDe 65&62,106·90

&Efavirenl
Cápsulas
jill

o medicamento genérico Efavirenz é um anti-retroviral, comprado da índia

� BRASíLIA

O Ministério da Saúde
recebeu no início da semana

o primeiro carregamento da
versão genérica do anti

retroviral Efavirenz, usado no
tratamento da aids.

Nove toneladas do medi
camento em duas versões

(600 miligramas e 200 mili

gramas) foram compradas pelo
governo brasileiro do labora
tório Aurobindo, da india.
Até janeiro do ano que vem,

o Brasil vai importar oito lotes,
sendo quatro da empresa

Ranbaxy, também indiana.

< ..

A compra da versão

genérica do Efavirenz foi

possível porque em maio de
2007 o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva decretou o

licenciamento compulsório do
remédio.

Com isso, o preço do

comprimido de uso adulto
(600 miligramas) caiu de R$
3 para R$ 1 e o de uso infantil
(200 miligramas) baixou de
R$ 1,28 para R$ 0,44. A
patente do remédio é da

empresa Merck Sharp &

Dohme, para quem o Brasil

pagará uma taxa de royalties
de 1,5%.

� . .
,

[I.WI(('nl

Cll)sul"s

Com a mudança de for
necedor, o Ministério da
Saúde vai economizar R$ 60
milhões no tratamento dos

pacientes soropositivos do
'SUS (Sistema Único d'e
Saúde) .

O Efavirenz é o remédio
mais utilizado no país no

tratamento contra a Aids. Ele
faz parte do coquetel de cerca
de 70 mil pessoas portadoras
do vírus HIV, ou seja, quase
a metade dos pacientes em

tratamento. Fazem parte do

coquetel 17 remédios, dos

quais nove são importados.
(Agência Brasil)

,

LISBOA
A Petrobras e a companhia

portuguesa Galp Energia
assinaram' hoje um acordo

para criar uma joint venture
para a produção e distribui

ção de biocombustíveis. Uma
fonte da Galp afirmou que o

acordo será fechado à mar

gem da cúpula entre União

Européia e Brasil, que reunirá
o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e autoridades euro

péias, lideradas pelo' presi
dente da Comissão Européia,
José Manuel Durão Barroso.

Em 18de maio, a Petrobras
e a Galp Energia assinaram

um memorando de colabora
ção que previa a exportação
de óleo vegetal e biodiesel

para Portugal, onde seriam
refinados nas unidades de
Sines e do Porto. O princípio,
de acordo' estabelecia que o

início da produção seria em

2010 e teria um investimento
de quase 200milhões de euros
(cerca de US$ 272 milhões).

,

O projeto prevê a produção
de 600 mil toneladas de

biocombustíveis, dos quais a

metade deve ser exportada
para países europeus.

"

(Agên
cia EFE)

"FlIl11o pode matart bi
neste século', diz OMS

, DIVULGAÇÃD

Cigarro mata 5,4 milhões de pessoas por ano no mundo

BANGCOC pessoas por ano) e metade
dessas mortes acontece em"�"
países em desenvolvimento. É,
como um (avião) Jumbo cain
do a cada hora", afirmou:

O tabagismo está cres

cendo em muitos países em

desenvolvimento, especial
mente entre adolescentes, é

por isso o número anual de
mortos deve subir para 8,3

'

,

milhões nos próximos 20 anos,'
'

segundo Bettcher. Por outro , ,

lado, se os governos introduzi
rem medidas como aumento

"

de impostos, proibição de pro
paganda e proibição do fumo
em lugares públicos, a taxa de
mortalidade relacionada ao

tabagismo pode cair pela
metade até 2050, disse ele.

Um bilhão de pessoas vão
morrer vítimas de doenças re-
'lacionÇldas ao fumo neste

século caso países ricos e po
bres não se mobilizem contra

o tabagismo, diss�ram os

diretores da OMS (Organi
zação Mundial da Saúde).

"O tabaco é um produto
defeituoso. Mata metade dos
seus consumidores", disse
Douglas Bettcher, diretor da
iniciativa Sem Tabaco, da

OMS, no início de uma con

ferência internacional em

Bangcoc que pretende traçar
um plano mundial contra o

cigarro.
"Ele mata 5,4 milhões de

____��__����__� n� � ___
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O TROFÉU É UMA HOMENAGEM AO RENOMADO NATURALISTA ALEMÃO

Abertas inscrições para
o prêmio Fritz Muller
Troféu homenageia

, ��

t� .. ;,. empresas que
contribuem
com a preservação
do meio ambiente

ROBERTA KREMER

'i': FLORIANÓPOLIS

As inscrições para edição
2007 do Prêmio Fritz Müller
já estão abertas. As empresas
e instituições públicas que
têm projetos em controle de

poluição podem se cadastrar
nas 14 coordenadorias regio
nais e na sede da Fatma

(Fundação do Meio Ambien
te), até o próximo dia 31. São
avaliados aspectos como

atendimento à legislação
ambiental, otimização do

processo produtivo, uso da

tecnologia e integração com

a comunidade.
"O objetivo é valorizar

empresas preocupadas com as

questões ambientais", aponta
o presidente da Fatma, Carlos
Leomar Kreuz. A premiação
se divide em sete categorias:
área pública, gestão am

biental, áreas de preservação,
qualidade da água, energia
limpa, destinação de resíduos
e educação ambiental. Além
dos empreendimentos
privados e públicos, podem
concorrer a honraria Ongs
(Organizações Não-gover
namentais) e prefeituras. A
seleção das organizações
começa nas coordenadorias
regionais. As des tacadas
seguem para apreciação de
uma comissão técnica, em

Florianópolis.
"O prêmio mostra que a

Fatma não existe somente

para punir e licenciar, mas

também para reconhecer
empresas que buscam o

equilíbrio ambiental", aponta
Kreuz. Ele ainda salienta que
os empreendedores, cada vez
mais, se conscientizam da

importância do crescimento

sustentável, principalmente
no que diz respeito à con

servação do meio ambiente.
O Prêmio Fritz Müller foi

criado em 15 de abril de 1982.
Desde então, é concedido
pela Fatma à organizações
sediadas no Estado, que
buscam diminuir a poluição
gerada no processo de

produção industrial. O troféu
é uma homenagem ao

renomado naturalista alemão
Johann Friedrich Theodor
Müller, que viveu e faleceu
em Blumenau.

Alesc debate Conselho"
de Direitos Huma'n-o's�

ALBERTO NEVES /ALESC

Encontro teve como tema Semana dos Direitos Humanos

CNR/ADI
flORIANÓPOLIS

Garantia, manutenção e

,': promoção dos direitos huma
.;;e
;� nos foi o universo temático
".'f'

.� debatido na segunda-feira,,,�

E£ em audiência pública realiza-
-; da no Plenarinho Deputado

Paulo StuartWright, na Alesc
(Assembléia Legislativa de
Santa Catarina). Estiveram
presentes no Plenarinho De

putado Paulo Stuart Wright,
representantes da sociedade
civil organizada, do governo
do Estado e membros do

legislativo catarinense.

Requerida pelo presidente
da Comissão Estadual de
Direitos Humanos da OAB

(Ordem dos Advogados do

Brasil), Dórian Esteves Ribas
Marinho, a encontro teve co

mo tema a "Semana dos Di-

reitos Humanos: discussão de
.implantação do Conselho.
Estadual de Direitos Huma
nos". O evento foi uma pro
moção da Comissão de Direi
tos e Garantias Fundamen
tais, de Amparo à Família e à
Mulher da Assembléia Legis
lativa, presidida pela depu
'tada Ada De Luca (PMDB).

"Não é possível que 'só o

nosso Estado não tenha 6
conselho-por falta de vontade
política", declarou Ada, suge
rindo a inclusão no currículo
escolar de uma disciplina
para educar sobre o assunto.

Dórian Marinho lembrou .

que a existência do Projeto de
Lei nº 363/96, que prevê a

criação do CEDH (Conselho
Estadual de Direitos Huma
nos), aprovado em novembro
de 2003, mas que nunca foi
efetivado:

CULINÁRIA

�SellBi4J:fo·moV&=J
curso

O Senai promove, de 4 a 6
de julho, em Joinville, cursos
práticos de panificação (pães
variados) e confeitaria (doei
nhõs típicos e confeitaria
fina) ministrados por José
Eduardo Quintela. Alimen
tar de Lisboa-Portugal. Os
treinamentos serão realizados
na Unidade Móvel de Panifi
cação do Senai, que estará na
Feira Catarinense de Panifi

cação e Confeitaria e VI En-
o

contro Tecnológico.

PESQUISA

Consumidor
está satisfeito

Os consumidores de ener

gia elétrica de todo o País,
principalmente aqueles que
residem no Sul, estão satisfei
tos com a qualidade do forne
cimento e dos serviços pres
tados pelas concessionárias.
Essa é a conclusão prévia da
9ª pesquisa anual encomen
dada pela Abradee (Asso
ciação Brasileira de Distri
buidoras de Energia Elétrica),
da qual participaram 44
dis tribuidoras de energia
elétrica em todo o Brasil e que
são responsáveis pelo atendi
mento de 99% do total de
consumidores do País.

Pelo Estado
Carta ao ministro

.

OPresidente da Frente Parlamentar de Apoio à Mídia Regional, deputado federal
Cláudio Vignatti (PT-SC), recebe hoje para o café da manhã presidentes de enti

dades que representam veículos de comunicação de todo o País e parlamentares.Vão
discutir as reivindicações que serão propostas ao ministro da Secretaria de Comuni
cação Social (Secom), Franklin Martins, logo depois, às 10h. As entidades querem
maior participação nas verbas, campanhas e projetos do Governo Federal na área da
comunicação social. "Precisamos fortalecer os veículos de comunicação do interior
do Brasil como forma de democratizar a informação e socializar as campanhas pu
blicitárias do governo federal': explica Vignatti. A Frente conta com a adesão de 224
deputados federais. Participam da audiência com o mínístro os representantes da
Assoclação dos Diários do Interior (ADI/Brasil), Associação Paulista de Jornais (APJ),
Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert), Associação Brasileira
de Rádio e Televisão (Abert), Associação Catarinense de Rádio e Televisão (Acaert),
Associação de Rádios e Televisão do Paraná (Aerp), Associação Mineira de Rádios e

Televisão (Amirt), Associação de Emissoras de Rádio eTelevisão de Pernambuco (As
serpe) e Associação de Emissoras de Rádio e Televisão da Paraíba (ASSERPB).

Albertó NeveslAiesc

Fecpan
Depois da Exposuper, que reuniu superrner-
-cadístas ,em Ftorlanépotls'' Santa Catarina
abre as portas hoje 'para a Feira Catarinense
de Panificação e Confeitaria (Fecpan), em
Joinville. O setor, que movimentou cerca de
R$ 30 bilhões em 2006, é responsável por
cerca de 12% do faturamento do Hiper Cen
ter CompreFort. O atacado é um dos 26 ex
positores presentes na feira, 'que promete
agitar empresários do setor de panificação.
A Fecpan vai até o dia 6.

.

Cooperativismo
D Dia Internacional do Cooperativismo será
comemorado Com sessão solene na Câmara
dos Deputados, nesta quinta-feira (5), com
início às 8h30 e encerramento às 11 h30. A
proposição foi do presidente da Frente Par
lamentar do Cooperativismo (Frencoop),
deputado federal Odacir Zonta (PP), com
apoio da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB).

Troca
As quatro Câmaras de Dirigentes Lojistas
que formam o 27° Distrito da Federação Ca
tarinense de Dlriqentes Lojistas trocam suas

diretorias hoje à noite no mesmo evento.
Segundo o presidente Roque Pellizzaro Ju
nior a posse conjunta visa manter as ações
voltadas para a unificação das CDLs.

Classe política
Ao relatar ao Plenário, ontem (3), as críticas
e cobranças que tem ouvido em relação ao

Parlamento e à política brasileira em geral em
viagens realizadas ao interior de Santa Catari
na, o senador Raimundo Colombo (DEM-SC)
defendeu uma reforma política que seja ca

paz de reverter a impressão de "desmoraliza
ção, ineficiência e falta de resultados':

311

ob

Maisdez
As Comissões de Constituição e Justiça,
Finanças e Tributação e Trabalho e Serviço
Público da Alesc discutiram ontem O'

Projeto de Lei Complementar 27/07, do
Tribunal de Justiça, que amplia de 40
para 50 o número de desembargadores.
Presidente do Tribunal de Justiça,
desembargador Pedro Manoel Abreu,
justificou a necessidade de ampliar
o número de magistrados do TJ para
atender a demanda de processos. Por
unanimidade, os parlamentares presentes
à audiência pública foram favoráveis à

.

criação da dezena de cargos.

;cW
sIA

fI3q
l '()g

" Reestatização
Encontro hoje na Capital reúne entidades
para a criação do comitêregional que or- ,,'� S1

ganizará plebiscito sobre a reestatizaçâo
.

\ b
da Companhia Vale do Rio Doce. Plebiscito
sobre o tema está previsto para ocorrer de
1° a 7 de setembro em todo o País. O depu
tado estadual Padre Pedro Baldissera (PT),
presidente do Fórum Parlamentar pela Re
estatização da Vale, participa do debate. Na .

quinta-feira (5), em Lages, o encontro defi
nirá a coordenação estadual.

Vídeo Rural
o governador em exercício Leonel Pavan
estará na abertura do Festival Nacional de
Cinema e Vídeo Rural, em Piratuba, região
Melo-oeste, A solenidade ocorre hoje, às
19h. Em sua primeira edição, o evento será
realizado de 4 a 7 de julho. Secretário de Es
tado de Turismo, Cultura e Esporte, Gilmar
Knaesel também participa.

Ecologicamente correta
A Havan de Chapecó - em fase inicial de
construção - será a primeira da rede de lojas
a possuir sistema de aproveitamento total

. da água da chuva para utilização nos vasos
sanitários e para limpeza da loja e do pátio..

Adesâo
Para reforçar posicionamento como insti
tuição que mais apóia as micro e pequenas
empresas, o Banco do Brasil publicou no
site www.bb.com.br/mpe informações com
link para o site da Secretaria da Receita Fe
deral sobre a adesão ao Supersimples, que
começou nesta segunda-feira. Até 31 de

• julho as micro e pequenas empresas com

faturamento bruto anual de até R$ 2,4 mi
lhões podem optar pelo novo regime tribu
tário criado pela Lei Geral das MPE.

. /

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br
CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FLORIANÚPOLlS :J ';.\

I�.A I'· ] se.'
Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O IICorreio do Povo - Correio Lageano - Correio do
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NOrRIO, PRESIDENTE DEFENDEU OPERAÇÃO DE COMBATE AO CRIME

Lula: crime não será
I
e rentado com 'rosas'
Lu a anunciou

in{vestimento
de

R 3,B' bilhões do
I no estado

Fm evento no Rio de Ja

ne�'
o sobre os investimentos

do �C (Programa de Acele
ra ão do Crescimento) no

estado, na segunda-feira, 2, o
j

presidente Lula foi solidário
�o governador fluminense
Sé .gio Cabral nas ações de
cofnbate ao crime.

ILuia falou sobre o enfren
tamento ao crime organizado,

• I

numa referência à megao-

peração na semana passada
, ,

_ o conjunto de favelas do
Alemão e se disse contra o

pensamento de algumas pes
soas que argumentam que os

criÍninosos "devem ser enfren
tados com pétalas de rosas".

Na última quarta-feira, 27,
a polícia realizou uma ope

ração no conjunto de favelas
doAlemão. Dezenove pessoas
merreram. Participaram da

operação 1.350 policiais.
.. Segundo o presidente, os
investimentos destinados às

comunidades cariocas -

•

COInO o Alemão, as favelas de

�rnguinhos, a Rocinha e as
.

�avelas Cantagálo e Pavão
Pa;'vãozinho - vão trazer edu-

•

ca�ão, saúde e saneamento

básico o que, conseqüente

mtnte, de acordo com Lula,

diíminuiria os índices de

!

Presidente Lula discursa sobre investimentos do PAC

violência nas áreas.

As obras no Cantagalo e

no Pavâo-Pavâozinho come

çam já e as outras, deve ini
ciar em setembro. Ao todo,

.

serão investidos R$ 3,8 bilhões
em todo o estado. Só nas

favelas do Alemão, serão R$
500 milhões.

Lula já havia dito que o

governo deve impedir que o

crime organizado assuma o

papel do Estado nas favelas.
"Nós queremos competir

com o crime organizado na

certeza de que nós só vamos

derrotá-lo na hora em que a

gente conseguir levar bene
fícios pra dentro desses luga
res mais pobres do Brasil",

afirmou.
"São favelas com mais de

300 mil pessoas. Nós

queremos entrar lá com

estrada, com luz, com

hospital, com escola, porque
se o Estado não cumprir com
seu papel de dar condições
para o povo, o narcotráfico
dá, o crime organizado dá",

.

explicou.
O vice -governador e

secretário estadual de Obras,
Luiz Fernando Pezão, diz que
não teme que o tráfico.
atrapalhe as obras. ''Amaioria
das pessoas que vão trabalhar
nas obras são recrutadas
dentro da própria favela",
explicou. (Site G 1)

�m cúpula, Brasil e
DE procuram parceria
i

L[SBOA
�

I A reunião de cúpula
eAtre a União Européia e o

Btasil hoje não busca resul
!

t�dos práticos imediatos,
mas deve procurar abrir um
I

novo momento nas relações
etttre os dois lados, 'o queI

r�cebeu o nome de parceria
estratégica.I

i Trata-se de uma mudan-

ç� na forma como a União

Européia se relaciona com os

btasileiros: até agora, todas
,

a� negociações eram com o

1v;1ercosul..
; A partir da reunião desta

'emana, haverá uma TE'hr::'in

especial com o Brasil, que é

reconhecido como líder do
'bloco econômico sul-ameri
cano - o País já conta com

80% do Produto Interno

Bruto (PIB) do Mercosul.
"A parceria estratégica

com o Brasil dará uma nova

coerência às relações que a

Europa tem com as novas

nações emergentes. A União

Européia já tem essas rela

ções com a Índia, a China e

a Rússia", explicou o pri
meiro-ministro português
José Sócrates, que atual
mente ocupa a presidência
rotativa do bloco europeu.
CBBC Brasil)

PROJETO

. Aprovada correção
do salário mínimo.

ACAE (Comissão de As
suntos Econômicos) aprovou
ontem projeto de lei da
Câmara (PLC 42/07) que)
estabelece regras para a cor

reção do salário mínimo até
2011. O texto prevê que o

salário mínimo será corrigido
anualmente, desde 2008, pela
inflação medida pelo INPC

(Índice N�cional de Preços
ao Consumidor) acrescido do
crescimento real do PIB (Pro
duto Interno Bruto) apurado
dois anos antes. O projeto
ainda receberá decisão final
em Plenário, em regime de.
urgência (Agência Seriado)

• PELO MUNDO
'�.

Professor e
aluna são

resgatados
de vulcão

Professor e aluna de uma escola mexicana foram retirados
com vida da cratera do vulcão Xitle, no sul do Distrito Federal do

México, onde haviam caído de uma altura de 120 metros, segundo
a Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México.

Três helicópteros foram usados no resgate das vítimas e a

manobra exigiu experiência dos pilotos, que tiyeram que agir mais
de 3.355 metros acima do nível do mar. A primeira a ser salva foi
Nadil Madrigal Vázquez, de 12 'anos, que sofreu um forte golpe
no crânio. Depois foi a vez do professor Jesús Alejandro Camacho

Men/doza, 35 anos, que sofreu contusões no joelho.
A operação foi possível graças a um telefonema de emergência,

com um celular, do local do acidente. As duas vítimas e um

bombeiro que se machucou durante o salvamento foram levados
.

a um hospital.
O professor explicou que saiu com 50 alunos de sua escola

numa excursão à cratera Xitle. Lá, uma de suas alunas teria se

aventurado a conhecer a região e caído pelo precipício. Ele tentou
descer para ajudá-Ia e acabou caindo também.

As vítimas e um

bombeiro foram

para o hospital

CONVOCAÇÃO DE PROTESTO
Ismail Haniyeh, um dos dirigentes do Hamas, defendeu ontem a

realização de manifestações públicas contra o gabinete de

emergência empossado pelo presidente palestino, Mahmoud
Abbas, devido à recusa dele em pagar o salário das pessoas
contratadas pelo governo do Hamas na Faixa de Gaza.

\

Ataque
Cerca de 50 supostos
talibãs morreram ontem
em um bombardeio aéreo
das forças da Otan no

Afeganistão. A Otan

respondeu .desta forma à
ofensiva dostalibãs para
recuperar a área de Tora
Bora, segundo os

serviços de inteligência
afegãos.

CORRUPÇÃO NO IRAOUE
As autoridades iraquianas ordenaram ontem a prisão de um alto
oficial do país acusado de corrupção. Francis Mansour Kena,
presidente da comissão financeira do governo da Província de

Ninive, foi apontado como responsável pelo desaparecimento de

US$ 55 milhões do governo. Kena está foragido.

PRESERVAÇÃO
Cientistas anunciaram ontem a descoberta no centro do Vietnã de

grande colônia de macacos de uma espécie ameaçada de extinção,
o que pode aumentar as chances de sua sobrevivência. No lugar
existem pelo menos 116 primatas da espécie 'Pygathrix nemaeus' .
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VIAGEM: UM PARAíso NATURAL NOS MARES DO CARIBE

Aruba é descoberta

pelos brasileiros
Nadar em'suas águas,-'

'puras .revi,gora � o
sol dá um aspecto
bronzeaâo e saudável
r·, «3;

Está cada vez mais convi
dativo visitar. Os atrativos
de Aruba já são conhecidos
de todos: praias belíssimas
de areia branquinha e mar

azul celeste, excelente infra
estrutura, restaurantes e

spas de primeira categoria,
alguns dos melhores lugares
para mergulho do planeta, '

estar fora da rota dos fura
cões e ser considerada a

.porta de entrada do Caribe,
sonho de consumo de muitos
nas férias de Verão.

E para fortalecer' ainda
mais a idéia de que é muito
fácil e barato escolher
Aruba como o destino ideal
para as férias, a ilha
retomou no Brasil ,par meio
da Aruba Tourism Authority
(ATA) a campanha "Aruba
é do Caribe", que levou
milhares de tupiniquins pra
lá no fim dos anos 80 - uma

verdadeira febre.
Existem vôos semanais

que saem de São Paulo e do
Rio de Janeiro, o que torna

a tarefa ainda mais tran

qüila, pois' as opções de

pacotes vão de quatro a sete

noites. Idioma também não

É sempre verão em Aruba, com uma temperatura média de 28° C

é problema. Dá para esco

lher entre Inglês e Espanhol
(todos falam). Quemprefe
rir tem ainda o Holandês (a
ilha pertence ao Reino da
Holanda) e o Papiamento
(língua nativa que mistura
diversos idiomas, inclusive
o Português). Seja para
descansar, pratic(lr esportes,
cozinhar no sol que brilha o

ano todo, o visitante é sem

pre bem recebido pelos
acolhedores á'iublàii.ós.

Embora o cenário natural
seja seu maior atrativo,
Aruba dispõe de uma mo

derna rede hoteleira e

oferece dezenas de ativi

dadesesportivas e culturais,
além de, centros de compras,
bares, restaurantes e cassi
nos. Os amantes de golfe -

esporte entre os mais prati
cados na ilha -, por exemplo,

têm duas opções; um campo
com nove buracos e outro

com 18. Nas danceterias,
casas de shows e alguns
hotéis, pode-se aprender
um pouco da ginga da salsa,
do merengue, da rumba.

Diversas operadoras lo
cais oferecem passeios de
barco, que podem ser combi
nados com mergulho ou
snorkeling, e passeios em

veículo off road para o lado
pouêo"�rxpFóráéfó'�dâ ilha
onde está à Parque Nacional
Arikok, que preserva um

quinto do território da ilha;
cavernas e ruínas históricas.

Excursões, passeios e

diversas atividades monito
ràâas garantem a recreação
das crianças. Vale, lembrar
que pimpolhos até 12 anos

podem usufruir diversos
descontos por toda ilha.

Território autônomo da Holanda
Aruba é um território

I @ittônotp;�;h91andê�' 46Ca�,',
tfbe, ao, tàrgo da �osta da',
,Venezuela,. Além da Vene-

\'-;1'

ésas. �: "

.

Âruba. foi descoberta e

ocupadaem 1499porexplo�
.r,adores eS};1ílnh;óis.�,adquí-J
tida pela Holanda em 1636.'
A ilha separou-se das An
tUhas Hobmdesas'epl1Q 'de!'"
Jal1eiro de 1986 e tornou-se
uma dependência autô
�noqla do R�ino <;los Pàíses 1

•

Baixos.

� Como território depen
I.�êllte· da'éHoIandª, Ar�ba'
pode considerar-se parte de

(a' Rainha Beatriz da Ho
landa) é representada na ilha
'por um Governador. No
entanto, a 'ilha tem um

governo própriq, dirigido por
Rrimeito Ministro,

eleições democráricas para

oparlaméhto. As rêlações
exteriores e a defesa estão
a cargo do governo central
hêlaridês.

1
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Aruba

Mais um pouco de Arúba'

A vegetação de Aruba inclui uma ampla variedade de cactus entre formações rochosas interessantes

Citando (a) (s): Variedades Mil Comércio e Distribuidora de Alimentos LIda. ME, ultimo endereço conhecido: Rua 687 � Levinus Krause. 158, São Luis - CEP 89.253.660. Jaraguã
do Sul-Se, atualmente em local incerto ou não sabido.
Valor do Débito I Descrição dots) Bem (os): R$ 12.782,14. Data do Cálculo: 31/08/2005. Pçr intermédio do presente, a(s) pessoaís) acima identificadasts), atualmente em local incerto
ou não sabido. fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S). para efetuar(em) o pagamento do moruante 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 advocarfcios (art. 1.103-c, l°, do CPC). ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-é de pleno direito, o título executivo
judicial (art. l.102-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.

Jaragüá do Sul (Se), 30 de março de 2007.

Aruba .situa-se ao sul do
Caribe, tem 31,5 km de com

primento, mede 9,6 km no

seu ponto mais largo e possui
.181 km2 de território.

cem a melhor e a mais exó

tica variedade de massas,

carnes, .frutos do mar, comi
da internacional, caribenha,
churrasco brasileiro e típica
arubiana. Se preferir um

lanche rápido, a ilha oferece
uma grande variedade de
fast-foods de conhecidas
cadeias internacionais.

Devido ao clima seco, a

vegetação inclui uma ampla
variedade de cactus, situa
dos entre formações rochosas
interessantes, bem como as

árvores W�tapana (d iv i
divi), esculpidas pelos ventos
alísios. Estradas sinuosas e

praticamente escondidas
levam você até as serras, cujo
ponto mais alto é Yamamota.

No litoral sudoeste, existe

1
, ensolarado, a temperatura

I média e quase constante é
28º C. Nadar em suas águas
puras revigora, e o sol dá um
aspecto' bronzeado e

saudável.
A variação da tempe

ratura do dia para a noite, e

entre o inverno e o verão é
em média dê apenas 3,6ºC.
As chuvas são bem mode
radas, com uma precipitação
média de 245,5 mm por ano.
A gastronomia de Aruba

é muito variada. Há mais de
·200 restaurantes, que afere-

Aruba tem clima seco e

ESTADO DE SANTA CATARINAIPODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Su1l3a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87. Vila Nova - CEP 89.259.300, Jaraguá do Sul- SC - Email: jgsciv1(dltj.sc.gov.br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva

.

Escrivã Judicial: Mansa Schroeder Feliri

EDITALDECITAÇÃO-MONlTÓRIA -COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Ação Monitoria n" 036.05.0Q7726-6
Exeqüente: Caraguá Veículos Ltda.
Executado: Variedades Mil Comércio e Distribuidora de {\limentos Ltda. ME

�)1
mais de 11 km de praias
brancas, emolduradas pelas
palmeiras e consideradas
uma das mais belas do mun
do. O mar azul - esverdeado
é calmo e 'cristalino, com

visibilidade de até 30m de

profundidade em alguns
pontos. Por outro lado, o

litoral nordeste é escarpado
e selvagem, com ondas
enormes e ensurdecedoras,
quebrando na praia. Uma
das provas da força destas
ondas é a ponte natural mais
alta e mais marcante do

Caribe, que foi esculpida n«
penhascos de coral em forma

_

de um arco elevado.
Por estes e muitos outros

motivos, vale a pena conhe
cer esse paraíso caribenho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Paula Toller lança
segundo cd solo e

conta com parceiros de
renome no mundo da
música

A
abelha está volta,
ma:s despida da
banda. É isto

mesmo! A cantora Paula

Toller, do Kid Abelha, está
em fase de lançamento do

segundo cd solo da carreira.
"Só Nós" chegou às lojas
munido de 14 canções,
algumas compostas por ela
mesma e outros vários

companheiros de estúdio,
que não são os de sempre.'
Na teia armada para este

novo trabalho, Paula
juntou uma formação
simples, porém de

responsabilidade, Os
. , instrumentos clás�icos do
rock presentes nas canções
deste disco têm por trás

nomes como o de Adal

'11.

Aguardamos o sabor de su

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

Fonseca (ex-Engenheiros
do Hawaii), Jam da Silva,
Caio Fonseca, Coringa e

Glaucio Ayala (atual
baterista dos Engenheiros).
Completa o time o

produtor Paul Rauphes.
Nas próprias palavras dela,
a união com os músicos

resultou em "arranjos
cheios de detalhes, vazios e

timbres especiais, mas sem

edições digitais e sem

softwares de afinação". Por
cima disso tudo, letras que
falam de sonho, do nada,
das horas, amor, angústia e

do outro. E, Paula explica o

motivo: "hoje em dia só

de emancipação. Só Nós
também é fruto de diversas
outras parcerias. O álbum
traz Dado Villa-Lobos e

Jesse Harris, além da

presença de Donavan
Frankenreiter. '

Além do lançamento deste
cd, Paula Toller deve sair

em turnê de divulgação em

agosto, começando em

Porto Alegre. Sabre o Kid
Abelha, a cantora
simplesmente diz: "Não

quero dividir público com

ninguém. Acho que os fãs
mais assíduos vão

acompanhar meu trabalho,
mas não estou

vejo graça ern.escrever concorrendo".
tocando nos pontos que
doem, incomodam, '

estimulam e irradiam".
Dentro deste quesito está

"Barcelona 16". Ela
.

_
�-.' , 'J

:
. \ J

: :
:

� .� t ,o.

confessa que não segurou o
.

'

choro quando compôs �'
. \, _ .

canção, especialmente
porque é dedicada ao filho,
Gabriel, um garoto em fase

Só Nós '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

Ja.raguá do Sul

Cine Shopping 1
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
� Todos os dias)
Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30 -

Sáb/Dom/Seg)
Premonições
(17h20, 19h10, 21h-
SeX/Seg/Ter/Qui) .

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

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, 21 h20
- 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, 21h45-
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 Néumarkt 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
Curso
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
"Análise do Sistema de Medição�'
10 e 11 de julho, das 13h às 22h
Informações: 3275-7053

Seminário
GUARAMIRIM
Parque de Exposições .

10 Seminário Regional do Arroz
Irrigado

.

13 de julho, a partir das 13h45

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
MEC destina Cz$ 6 milhões a, Jaraguá do Sul

o Correio do Povo, edição semanal de 26 de junho a 3 de julhô de 1987,
noticiava que o então ministro da Educação, Jorge Konder Bornhausen,
havia liberado Cz$ 220 milhões para Santa Catarina, destinados a

Secretaria da Educação, 122 prefeituras e 24 fundações e entidades,
para aplicação em obras e no aprimoramento e na preparação da

juventude. As Prefeituras Municipais receberiam recursos da ordem de
Cz$ 139.696.976,00, sendo que Jaraguá do Sul havia sido contemplada
com Cz$ 5.995.000,00, o quarto maior município beneficiado pelo
Ministério.

Segundo a matéria, para o recebimento dos valores, estiveram na

Capital o na época prefeito Durval Vasel e o então secretário da

Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Balduino Raulino.

O CORREIO DO POVO O

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

• ANIVERSÁRIOS

Em tempo de seca e pó, temos que improvisar, já que o caminhão pipa não
molha a rua, a improvisação também dá resultados, foto clicada pelo leitor

Francisco Rodrigues no Bairro Três Rios do Norte.

• UTILIDADE PÚBLICA
-Palesíra
Acontece nos dias 6 e

7 de julho, no Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul, uma palestra
sobre "Sensualidade
Feminina".
Informações no fone
3371-6757.

�Vídeo
A Apevi possui um
acervo de fitas de vídeo
para treinamentos
pontuais. A locação custa
R$ 5 para associados e

R$ 10 para não
.

associados. Informações
no fone 3275-7024.

LEIA O MUNDO

'Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo .

� Inscrições
Promovido pela ADVB/SC,
o Prêmio "Top Exportação

I
_ 2007" está com

. inscrições abertas até 28
de junho. Informações
pelo fone (48) 3224-5258.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável em Santa Catarina

A massa de ar seco

mantém o tempo firme com

predomínio de sol.
Temperatura em elevação.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE {} QUINTA {} SEXTA 6 SÁBADO 6MíN: 12° C MíN: 15° C MíN: 16° C MíN: 17° C
MÁX: 25° C MÁX: 25° C MÁX: 26° C MÁX: 26° C
Ensolarado Sol Sol com nuvens Sol com nuvens

I

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

� Fases da lua

14/07

CRESCENTEMIN�UANTE NOVA

22/07 29/07 .
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LORIANÓPÓLlS I

07/07

� Legendas

,\>'\z A,'� � O"V. ,--_J "<.,_,..J �) � ,�
[nsolarado Parcialmente Nublado lnstável Chuvoso Trovoada

nublado

CHEIA
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Eva proíbe Peter de contar a verdade
a Conrado. Nina pede a Lucas que
não espere muito de uma mulher que
perdeu as ilusões. Conrado estranha

quando Clara mostra o anel que a

mãe estava segurando na hora do
desmaio. Joyce surpreende Loreta
emocionada ao mexer nos pertences.
de Conrado. Eva diz que o anel

pertenceu a sua mãe. Matltde prepara
o café e lava roupa em

agradecimento a Joaquim. Chica'
organiza um movimento para que
Padre Agnaldo permaneça em

Serranias. Matilde diz a Joaquim que
Flora só vai entregar sua mala se ela

pagar a estada. Loreta se surpreende
ao ver Matilde na casa de Joaquim.
Eva compra passagens para o Brasil.

� GLOBO -19H

Sete Pecados
Dante fica arrasado com a história

que os filhos contam. Beatriz insiste

que Ágatha a ajude. Dante quer saber
a opinião de Carla sobre Beatriz. Juju
convida Romeu para jantar. Régis
ajuda Elvira a trocar um cheque, mas
pede para ficar com o dinheiro para
organizar uma luta. Nino quita parte
de sua dívida com Dante. Ágatha vê a

estátua na casa de Beatriz e não

consegue disfarçar seu interesse.
Clarice comemora ao saber que
Dante recebeu o dinheiro. Ariel se
declara para Eliete. Romeu leva flores

para Juju. Ágatha e Barão acendem

"

velas no quarto de Beatriz. Dante
.

passa mal. Custódia consegue
.

apagar as velas, 'mas não percebe
que uma delas permaneceu acesa e

caiu.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Daniel grava a conversa das irmãs.
Paula conta que viu Taís saindo do

Copamar. Taís diz que foi um acidente
e que não v.ai se entregar. Tais _

tranqüilizá Ivan, pois Paula nãotem
provas. Os dois vêem Daniel saindo
do prédio e temem que ele tenha

gravado sua confissão. Joana mente

para Neli que não conhece Jáder.
Antenor pede que Lúcia o ajude a

organizar o casamento de Daniel e

Paula. Taís volta à casa de Daniel e
deixa a porta entreaberta para Ivan,
que pega a fita. Paula chama Rangel
para ouvir a gravação, mas descobre

que a fita sumiu.Taís queima a fita.
Neli ouve Joana comentar que Jáder
a convidou para trabalhar com
ele.Neli procura Jáder, que se

surpreende. Taís diz que Paula vai ter

que desaparecer.

� RECORD - 19h15

Lüzdo Sol
Agenor se revolta ao saber que Eliana
foi a Angra com William. William fica
sabendo por Ângela que ela sempre
desconfiou que o seqüestrador era
alguém próximo à família. Bernardo
não quer saber de, negócios com

Freddy. Sinistros decidem entregar o
osso para Bernardo. Isabela sai com
Danilo para provocar ciúmes em

Pedro. Pedro encontra Nina
novamente, e agora, parece que
ninguém irá interromper o casal,
Agenor decide fugir da prisão.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jacson fica irritado ao ver o rival de
Torres, dizendo que falarão que
bandido é covarde, que bate em

baixinho. O pessoal da associação
pente cheiro de armação na luta de
Torres contra o Valdir Cemitério, que
já estão chamando até de anão.
Torres se aquece aos saltos.
Cemitério fica imóvel, de braços
cruzados, encarando Torres com seu

olhar sinistro. Pela descrição de
Carmo, Leonardo desconfia que o

homem seqüestrado por Nogueira é o

mesmo que trouxe Rosária. No

ringue, Torres se aquece, Valdir
cemitério o encara com olhar sinistro
e no meio do público, Inhame e

Carlinhos estimulam os espectadores
a apostarem no baixinho.
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� PRÓXIMA DAS 6 � �SUPERELENCO
Os autores Walter Negrão,
Renato Modesto e Jackie

Vellego, responsáveis pela
próxima das seis,
"Milagres do Amor" (título

. provisório), ficaram
impressionados com a,

reconstituição histórica

que a equipe vem fazendo
sobre a década de 30, .

período em que a trama é
ambientada. Marcos

Paulo, diretor-geral da
produção, já fechou as

locações em Minas
Gerais.

Marcos Paulo conseQuiu
reunir uni time de novela
das nove para "Milagr�'s dó
,Amor". O elenco já conta

com os seguintes nom'as:
Murilo Rosa, Fernanda
Vasconcellos, Lima Duarte,
Eva Wilma, Alexandre

Borges, Letícia Sabatella,
Nívea Maria, Pedro Paulo

Rangel, Marcos Caruso,"
Deborah Evelyn, Gratti"i;
Massafera, Cássio Gábus
Mendes, Julia Lemmertz,
Sthefany Brito, entre outros.

• SUDOKU

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

• HORÓSCOPO

extra@ocorreiodopovo.com.br

��SONHO
Após uma lipoaspiração, a
ex-BBB Bruna Tavares, 23
anos, fez um ensaio de

biquíni para a edição de

julho da revista Dietas Já. A
boa forma foi adquirida com

regime e exercícios. A

catarinense afirmou que ,

pretende emagrecer mais 5

quilos para tentar realizar
um sonho. "Voltei a ser

magra, porém quero ser

modelo de passarela e, para
isso, preciso secar mais

5kg. Vou atingir essa meta",
garantiu.

****

��DE NOVO
"Fábio Jr. vai oficializ

próximo mês a,união
Mari Alexandre, com

f,

namora há menos de q
meses, informou a coluna
Zapping, do jornal Ag9r�.
Segundo a publicação, o
casal deseja fazer uma festa
pequena em São Paulo. �na

, ..Maria Braga será a m

Este será'o sétimo c

",de Fábio Jr., qU'� j
.

�Itar �om Glória Pires

de Sabrit, entre outras.

• DIVIRTA-SE

��SEQÜÊNCIA
Após o sucesso de Quarteto
Fantástico e o Surfista

Prateado, a Fax anunciou que
vai produzir mais uma

seqüência para a franquia,
segundo informações do site
Moviehole. O novo filme deve

ser focado, mais uma vez,
em um novo personagem
que "mexe" com a estrutura
do quarteto. "Aquilo
funcionou, não esperamos
nada 'solo", disse uma fonte.
Ainda não se sabe se o

elenco principal estará
presente na terceira parte.

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

Corno desligado

- Paiê! Paiê!
Tem alguma coisa fazendo barulho dentro do guarda-roupa do seu

quarto! Acho que tem gente lá! Corre lá paiê!
'

- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos
láver!'

\

- Abre, pai! Abre! Acho que tem um homem aí!
- Pronto! Já abri! 'rá vendo? Não tem nada, só o ... Moreira?! Que é que
você está fazendo dentro do meu ... Não! Não acredito! Meu melhor

amigo! Eu nunca ia esperar isso de você, Moreira .. , O meu amigão, meu,
chapa, tem coragem de fazer um negócio desse comigo ... Se esconder
no meu guarda-roupa, só para assustar o meu filho! Francamente,
Moreira ...

o sorveteiro da praia ficou rouco de tanto gritar, mas mesmo assim se

esforçava pra anunciar seus produtos;
,

- Olha osorvetel - tentava gritar ele - Tem de creme, chocolate,
morango, tuti-fruti ...
Então um médico que estava na praia perguntou: .' .•

- O senhor tem laringite?
' '. � ... ,�" .,,,

E o sorveteiro:
- Não senhor! Só creme, chocolate, morango, tuti-fruti ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Neste dia, sua comunicação com as pessoas
tende a ser mais subjetiva, temperada por
considerações pessoais. Suas posições
podem não ser corretas, mas serão
coerentes com o que sente, Mesmo as

interações mais casuais paden] ter um
sentido mais profundo e significativo. Fique
ligado.

' ,

,

Sorveteiro

Touro 21/4 a 20/5
Como um signo de elemento Terra, Touro é
um especialista nas artes do cultivo e sabe

que não dá para simplesmente jogar as
sementes, mas que é necessário

acompanhar seu ciclo e zelar por elas. E

aquele seu plano de realização pessoal? Será

que ele não está precisando 'ser regado e

adubado?

Gêmeos.21/5 a 20/6
Se você acha que está faltando um pouco
de cor e glamour no seu dia-a-dia" não fique
esperando que uns e outros se dêem conta

disso: interfira no cenário, no figurino, na
iluminação, no texto e tudo mais. Pegue sua

varinha de condão e dê o seu toque
mágico ... Nada como uma boa direção de
arte,

Áries 20/3 a 20/4
Você não, estaria projetando expectativas
demais? Os movimentos astrais podem
ajudá-lo a se posicionar em outro ãngulo e

ver as coisas como elas realmente são.

Calma, não quer dizer que você vai se

decepcionar, é que às vezes você exagera um

pouco ... Deixe que o filme se revele por
inteiro,

Câncer 21/6 a 21/7
Já que, cancerianamente, você valoriza a

intimidade e os relacionamentos

profundos, aproveite as boas ondas cesse
momento e dê uma investida na área,
sobretudo na qualidade da comunicação.
Seus queridos, que são tão importantes
pra você, às vezes não têm a menor idéia
do que você sente ...

Leão 22/7 a 22/8
É melhor assim, você vai ver. Se as pessoas
fossem previsíveis, você faria com que tudo

seguisse o seu programa, passo a passo,
cada ato e movimento sob 'sua regência.
Hein? Não, problema algum, é só que,
nesse caso, não haveria desafio, o

movimento que nos coloca em xeque e faz
evoluir.

.

Virgem -23/8 a 2219
Sua sensibilidade é grande, mas você nem

sempre dá chance para que ela fique à
vontade. Sim, os motivos são muitos e

todos plausíveis, com certeza, só que a

emoção não costuma respeitar convenções
e não está nem aí para suas justificativas.
Dê uma folga ao racional: não está cansado
de pensar?

Libra 23/9 a 22/10
Quando estamos agitados por dentro, com
pensamentos fazendo muito barulho, o

melhor é se mexer e realizar o que corre e

que salta pela mente. Uma parte, ao menos.

Você está numa boa fase para investir na
carreira, não z deixe passar: envie

currículos, e-mails, telefone, visite pessoas
chave.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Parece que não vai dar em nada? Talvez
nada de concreto, mas, em compensação,
em termos criativos e abertura mental é
um prato cheio. Há velhas programações
que precisam ser deletadas logo do
sistema, pois acabam contaminando todo
o resto e predispondo o novo que está

chegando.

Escorpião 23/10 a21/11
Já que você tem olhos espertos, leia as

mensagens que você se envia a todo
instante. Na arte do eotldlano, no exercício
do seu trabalho, no desenho que você faz
distraído enquanto fala ao telefone, ali pode
estar a chave para algum, senão para muitos
dos mistérios que moram em sua alma

viajante.

Aquário 21/1 a 18/2
Você está certo, eles têm que dar o que
devem e prometeram a você, mas ainda pode
demorar um pouquinho. Deixe a questão
seguir seu curso. Não empate sua energia
tensionando seus nervos sensíveis,
redirecione seus neurônios no sentido
construtivo e toque seus novos projetos em

frente.

Peixes 19/2 a 19/3
Não é fácil saber o que rola pelos mares de
um pisciano ... O diário de bordo está
atualizado? Às vezes·é bom revisar páginas
viradas ao acaso, trechos importantes que
você não leu. Há coisas que ficaram

•

perdidas nas areias do tempo, mas nunca é
tarde para decifrar os registros do
inconsciente.

':,-'>. .•
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BOLADENTRO
A coluna registra hoje o voto de
confiança para a diretoria da
Viação Canarinho pela
aquisição de oito novos ônibus,
fator que baixa a excelente idade
média da frota, melhora e

reafirma o compromisso com os

usuários, indo além das
exigências do poder concedente,
atendendo também
especialidades do Conan e do
Proconve. E é também um "cala,
boca" a alguns que buscam
,subterfúgios jurídicos para

questionar o que, do ponto de
vista técnico, é irrepreensível e

deveria sermotivo de orgulho,

DUPLA DINÂMICA
O abraço de hoje vai para os

amigos e g en't e do bem
Carlinhos [únior e Sérgio Luis

Lourenço, repórteres do
departamento de jornalismo da
Rádio [aragua. Unidos até no

lazer, a dupla dinâmica mareou

presença na Feijoada da Jana,
realizada no sábado lá na Barra.
Na oportunidade, já animado
por algumas loiras geladas,
Carlinhos disse que é mais
bonito e que até a sua voz é
melhor e mais palatável do que a

do seu irmão Tim Francisco,
também radialista na mesma
emissora. Mas há controvérsia.

Segundo Tim, foi ele quem
ensinou o b e-a-b a para
Carlinhos. Com a palavra.

IDADENOVA
É bem nesta quarta-feira que o

jovem boa praça Jonathan Max

Fischer, da nossa querida
Guaramirim, recebe o carinho e

apreço de seu grande círculo de
amizades pela estréia da idade
nova. O festerê deve rolar solto
no fim de semana.

FESTIVAL
No próximo dia oito de julho,
com início previsto para as lOh
na Rua José Narloch, no bairro
Ana Paula, acontecerá o Festival
de Batidas e Fanfarras. A

promoção é da Associação
Musical Jonas Alves de Souza,
com

.

apoio da Associação de
Moradores 'do Bairro Tifa
Martins e da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul. Na ocasião,
estarão se apresentando bandas
e fanfarras vindas do estado do
Paraná e de Santa Catarina e

também a Corporação Musical
[onas Alves de Souza. Serão no

mínimo cinco apresentações.
Vale a pena conferir!

,

O MÁGICO DE OZ
Capitaneado pela produtora
Amira Hijaz, acontece nos dias
12, 13 e 14 de julho no

Centreventos 'Cau Hansen
(joinvílle), o espetáculo O

Mágico de Oz.

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

CÂES COM POLENTA
No sábado (7), a partir das 19 horas, a AMA Bichos promove delicioso jantar italiano no Parque de
Eventos, n� cidade de Pomerode, em prol do mutirão de castração de fêmeas. O jantar, a custo de R$
12,00 por pessoa, será realizado pelo restaurante La Spezia. À tarde, a partir das 16 horas, haverá
apresentação de cães de trabalho (agility) e de defesa.

Industrial Antídio Aleixo Lunelli em recente Festa Junina comemorando seu anive�sãrio
com sua família. Na foto, Amanda Carolina Lunelli,Antídio Aleixo -Lunelli, Bruno
Henrique Lu�elli, Beatriz Ender e Daniel Rodrigo Lunelli.

-

DE VOLTA
OS pais Renato e

Lurdes Freiberger (Bell
Arte), estão felizes da
vida. Na próxima sexta

feira, a bonita filha do
casal, Thayse Caroline
Freiberger, está de volt
ao Brasil, depois de
ficar mais de um ano

no Canadá, na cidade
de Winnipeg, fazendo
um intercâmbio
cultural.

ri TE CONTEI!

O Stammtisch do Beta e do Moa vai participar no próximo sábado
(14), em Guaramirim, da 2a Stammtisch da cidade.

CASAMENTO mCA, DE OIJI\HTA.

A minha amiga Elisete Alvim, que comandava as Persianas e

Decorações Floriani, está 'agora atendendo com a loja rodinha
repaginada e com novo nome: Original Conceito. Fica ao lado da loja
Denan, na Reinaldo Rau.

Os bastidores da fofoca dão conta de que a minha querida amiga,
.Grasiela Micheluzzi, herdeira das marcas Mixte e Karlache,. vat.

< •

afivelar malas em agosto e tudo indicá que irá fixar residência em,
Brasília.A tiracolo, Grasi vai levar sua paixão, o namorado Mar�eib'
Peters.

No próximo dia oito de julho, às 15 horas, a Liga Catarinense de
Futebol Americano promove em Jaraguá do Sul, no Campo do
Botafogo, um confronto entre os Breakers de Jaraguá contra os

Admirals de Brusque.

Já está circulando pela cidade o bonito convite de casamento
dos jovens Ana Paula Marangoni, filha de Antônio Carlos e

Elzira Parisi Marangoni, e do empresário JúÍio César
"Menell" Azevedo, filho de Sebastião Azeve40 (inmemorian)
eMaria Raulino Azevedo. A cerimônia será dia 18 de agosto,
às 18h 30min ria Igreja Nossa Senhora das Graças, na Barra
do Rio Cerro, e a recepção será no aristocrático Clube
Atlético Bapendi.

Comer um lanche esperto
no Frank, na Ilha da

Figueira.

**

No próximo dia 21 de julho, no Bar do Oca, acontece o primeiro
torneio de sinuca só para mulheres. 'Mais informações pelo 3276-
1266.

, 'FRASE DO DIA

"A descoberta consiste-em ver

o que todo mundo viu e

pensar o que ninguém
pensou".
A. Szent-Gvorgvi

4r;"pá-filiia
D'.qu....ntr.'.
317'-1689

Os ingressos antecipados e com preços reduzidos para a 6a Feijoada
do Moa já estão à venda nos seguintes locais: Imobiliária Jardim, Loja
Dijcotheque, Karlache Malhas, Todeschini, Casa da Piscina e Dimas

Hyundai.
**

O meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para o amigo
Alaor Palácio Jr., ex-craque de futebol de 'campo, pessoa carismática
e que gosta de estar ao lado dos amigos.

Pra agendar: no sábado tem o tradicional Baile de Férias com a

escolha da Rainha dos Estudantes no Clube Atlético Baependi. O
grupo Pob Band Show, de Joinville, vai animara festa.

A primeira Festa do Pescador está começando a tomar corpo e deve
acontecermesmo em junho do próximo ano.
**

o time feminino de Vôlei Máster Jaraguá, que aliás, corre atrás de

patrocínio, apresenta-se neste final de semana em Florianópolis.

A DICA DE HOJE É:

SILK - O PRIMEIRO
EspíRITO CAPTURADO

TERROR

com Chen Chang e Yosuke Eguchi.3275 2058/99320502

A Amazona Relms Benevenutti, participou do Campeonato
Sul Paranaense de Baliza, no última final de semana, ern
Ponta Grossa e trouxe bons resultados à Jaraguá
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