
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I �937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005
.'.".

FALE CONOSCO: 47 33711919 I 30550019· rectacao@ocorreiodopovO,com,br· cotnercial@ocorreiodopovo.com.br

POPULAR

Jaraguá terá
restaurante com

pratos a R$ 1
.5

GUARAMIRIM

Comissões da
. Câmara levam

prefeito ao M-P

Comissões Especiais da
Câmara de Vereadores de
Guaramirim concluíram
em relatórios que houve

irregularidades na
prestação de contas da
Secretaria de esportes e

superfaturamento na
aquisição de móveis para
escolas. Os relatórios vão

para o Ministério Público
Estadual, ao Tribunal de
Contas do Estado e ao

prefeito Mário Peixer

(DEM), .3

Dnit garante rótula para
região de Tira �.l;\Monos

obep�rt�mento Nacional de Iníra-estrunrra e

Transporte amin�iou' para agosto O'início da

construção de rotatória na BR�280 (bairro Tifa dos
Monos), trecho da rodovia com muitos acidentes

.

fatais. Pedestres obrigam-se a cruzar a estrada à mercê

do tráfego intenso que demanda ao litoral e ao

Planalto. OStrabalhos devem estar
. �cluídos em um

prazo de to� de R$. 1 \.
milhãô.

A hipótese de um curto-circuito foi descartada porque no dia anterior a energia elétrica da casa havia sido cortada

VAGAS

Cobrança em

vias públicas
divide opiniões

O anúncio da volta do
estacionamento pago em

ruas da área central de

Jaraguá do Sul já divide
divide opiniões entre a

população. O projeto está

tramitando pelas comissões

técnicas da Câmara, mas
não tem prazo para ser

votado. Há pouco mais de
três anos o sistema foi
desativado por forte

pressão de usuários ..,);

descontentes.• 5
. �
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• EDITORIAL

,..,

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

"Sangra">"> e "fede">">
O País não suporta mais esta

crise no Senado. No momento

em que o presidente da Vene

zuela, Hugo Chavéz, lança um

ultimato ao Congresso Nacio
nal para "exigir" a entrada ve

nezuelana no clube do Mer

cosul, é difícil aos congressistas
ter moral para responder
enquanto o Senado "sangra" e

"fede" na prór:>ria definição de
seus integrantes. "Está difícil
andar na rua", reclamou da
tribuna � senador catarinense
Raimundo Colombo (OEM),
preocupado com a evolução da
continuada crise política, onde
está em cartaz, há semanas, "uma
sucessão de trapalhadas" que

denigre a imagem do Senado
Federal.

. Para o senador, a situação
ficou pior com a nova trapa
lhada que colocou Leomar

Quintanilha na presidência do

, Está em cartaz, há
semanas, 'uma sucessão
de trapalhadas' que
denigre a imagem do
Senado Federal"

Conselho de Ética, enquanto
responde a processos por desvio
de verba pública no STF. "Mas
ele foi eleito para o cargo, não

foi parar lá sozinho. Alguém
votou nele e o colocou lá",
reclamou.

'Colombo, que faz semanal
mente viagens ao interior do

Estado, considera o momento

bastante crítico. "Está difícil até
.

de andar na rua; o povo cobra.
As pessoas estão descrentes com

os políticos e com a política. A
crise moral e institucional, e de
falta de bons exemplos, leva-as
a isso", disse. .

Ele entende que já é

emergencial "tirarmos essa

nuvem preta de cima do Senado
e do Congresso. Temos que ser

coerentes e respeitar a opinião
pública", frisa, para perguntar
se e responder: "E como é que
semuda isso? Mudando, efetiva
mente, de comportamento e

postura".
O caminho, para o senador,

é equacionar a reforma política.
Tem muita coisa a ser conser

tada, a primeira é o custo da

campanha. Gasta-se mais, hoje,
em campanha eleitoral, do que
todo o rendimento do mandato.
Outra é a cláusula de barreira,
para fortalecer os partidos e dar

qualidade ao processo, defende
o senador, com toda a razão.

• ENTRE ASPAS

"
É preciso estar atento aos ataques daqueles que tentam comprar a honra
alheia, para submeter servidores públicos a nteresses privados".
Tarso Genro, ministro da Justiça, ao anunciar a contratação de 5 mil àgentes da Polícia Federal

para reforçar o combate à criminalidade e à corrupção.

"O mundo desenvolvido arrecada milhões com cassinos. No Brasil há uma posição
ultrapassada sobre-o tema".
Luiz Henrique da Silveira, governador de Santa Oatanna.oetendendo a legalização dos cassinos no país.

• PONTO DE ,VISTA

Injeção de ânimo

Incluir, tirar da infer
malidade. Esse é o principal
objetivo da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa,
mais conhecida como Lei do

Super Simples, que entrou

em vigor esta semana. Fruto
de vários anos de debate, a

lei �ão é perfeita, mas tem

muitas virtudes que vão'
. possibilitar o avanço no

desenvolvimento das peque
nas e microempresas. Garan
tindo condições para que se

modernizem, tornem-se efi
cientes, competitivas, gerem
mais empregos e ajudem
ainda mais no desenvol-·
vimento do país.

. Através da Subcomissão
da Lei Geral da Micro

empresa da Assembléia Le

gislativa, e com o apoio do
Sebrae/SC e da Federação
das Micro e Pequenas Empre
sas de SC - Fampesc, realiza
mos cinco audiências regio
nais para debater, esclarecer
e analisar os reflexos da lei na

economia estadual. Santa
Catarina conta hoje com 160
mil empresas, das quais 103

. mil enquadradas no Simples
estadual, que deixa de existir

com a vigência da Lei do

Super Simples.
Durante à realização das

audiências, conseguimos
avanços significativos na

implantação da lei. O gover
no do Estado anunciou que
vai enviar à Assembléia

Legislativa projeto adequan
do a legislação tributária e

que Santa Catarina deve
aderir ao teto máximo, in
cluindo empresas com até R$
2,4 milhões de faturamento
bruto anual. O Executivo
também decidiu parcelar os

débitos vencidos de ICMS
em 120 meses, estimulando a

adesão das empresas ao Super
Simples.

O Brasil não pode mais

tratar de forma indiferente os

diferentes. A Lei Geral nasce
nesse sentido, estabelecendo

.Dirceu Dresch
Deputado Estadual- PT/SC
Coordenador da Subcomissão
da Lei Geral da Microempresa
daAlesc

um tratamento diferenciado,
simplífícado, que desonera e

dá incentivos específicos aos

pequenos negócios. Mas
também vem para resolver
uma equação prejudicial à

sociedade, Uma vez que

pouco mais de 5 milhões de
micro e pequenas empresas
estão devidamente formaliza
das no país, número muito

inferior aos 10 milhões de

empresas que atuam na infor-:
malidade.
A nova lei simplifica o

recolhimento, diminui a

burocracia e a carga tribu
tária, facilita o acesso ao cré

dito, propicia acesso à tecno
logia e abre aos pequenos

negócios o mercado bilionário
das compras governamentais.
São incentivos para que as

empresas se formalizem e

passem a contribuir com o

sistema tributário, passo

importante para que possa
mos avançar na redução da
carga tributária.
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• DOS BLOGS
. lijlruUicANTANHÊDE
Ultimato
Hugo Chávez agora dá
ultimato no Congresso
brasileiro, exigindo a

aprovação até setembro da
entrada da Venezuela no

Mercosul, senão ele cai fora.
Chávez, assim, só consegue

. irritar o Congresso, cansar o
governo e jogar a opinião
pública contra ele. Ou seja: se
isolar. O governo Lula - aliás,
o próprioLula - já cansou.
Cansou de passar a llJ,ão na

cabeça de Chávez, tentanc!€>
levar tudo meio na brincadeira

reagindo às suas surpresas e

à sua falta de (imite verbal
com imensa paciência. Ao
contrário, o que se ouve e

nota é cada vez mais
impaciência, sem entender
até onde éle quer chegar. Lula
é homem de negociação, de
conciliação. Chávez, ao
contrário, adora um comronto.
Onde isso vai parar? Nenhum
dos lados sabe, mas, a julgar
pela situação de hoje, em boa
coisa é que não é.

�elianeC@UOI.com.br

• DO LEITOR

,u�1IM. MENDONÇA
Não deu certo .

.

Está naufragando a estratégia
montada pelos conselheiros do
senador Joaquim Roriz para
garantir-lhe a imunidade

parlamentar e o foro

.
privilegiado, mesmo sob o

risco real de uma cassação de
, mandato. Está morrendo
porque a manobra foi
descoberta a tempo.'
Consistiria no seguinte: além
de Roriz, que renunciaria antes
do início oficial do processo
contra ele, sairiam também os

se� dois suplentes, sob a

alegação de que o ex

governador do Distrito Federal
estava sendo vítima de uma

perseguição política. Assim, o
tribunal eleitoral teria de
convocar uma nova eleição
para preencher a vaga. Então
Roriz, sem nenhuma punição,
se candidataria novamente.
Falhou a manobra porque
falaram mais alto as razões da

política brasiliense, tal o
escândalo que isso causaria, e
as razões dos suplentes.

4JbIOg.�stadao.com.br/bIOg/josema'CiO

O Ensino religioso e suas

contribuições

'a sua própria espécie? O grande desafio da huma-
A I b· un

esço a é um am iente nidade reside no reconhece?
.

.

79
ern: movimento, em cami- privilegiado para suscitar nos e respeitar o outro por ser parte
nhada constante. O ser huma- educandos a consciência de desta ordem sem ultrapassàr'r

os limites que causam a desor-'
dem - caos. "Se o ser humane
aprende odiar, também pode'
aprender a amar" (Nelson
Mandela). �::r

l

O ser humano desde suas

origens busca compreender-se
na sua plenitude. Está cons

tantemente buscando respos
tas as suas questões existen

ciais. Procura estas respostas
nas diversas Tradições Reli

giosas, nos adivinhos, nos an

cestrais, nos horóscopos, etc.
É essencialmente uma

totalidade (homem indiviso)
em: busca de sentido. Portanto,
precisa ser reverenciado e

respeitado nesta sua totali
dade, precisa ser acolhido
como um ser em construção,

no não se encerra unicamente

no seu "eu", ele ultrapassa a

visão fragmentada e inexo

rável. É parte integrante do
Cosmos (Kósmos - Ordem), e

não pode ser concebido e nem

imaginado fora desta esfera

cosmológica. Surge então a

idéia de Mistério e, se há
Mistério, há transcendência,
há o aspecto religioso. Portan
to, o homem é um ser religioso.

Neste sentido, surge a

grande questão: Se o ser

humano faz parte deste cosmo"

desta ordem, o que o leva a

cometer atqs de desordem

que levam ao caos o seu pró
prio habitat e coloca em risco

uma ética planetária e.de uma

cultura de paz, onde pre

valeça o respeito às dife

renças. Neste sentido, o En
sino Religioso é uma área do

aR

'l�m;tqltiGUTERMAN �
BUSh, o Bom
O presidente dos EUA, Georg�20
W. Bush decidiu comutar a ua
pena de prisão de Lewis
"Scooter" Libby, ex-chefe de

gabinete do vice Dick CheneY,a�:rt
Libby havia sido condenado�d
30 meses de reclusão por ;>[ü
mentir à Justiça no casodo 1':N
vazamento da identidade da

eoq
agente da CIA Valerie Plame .. :nq
Agora, graças à bondade de

JPB

Bush, não vai passar um dia oirr
sequer atrás das grades. OS S�'I

conservadores, claro, ,1)
adoraram. O presidente tI011
explicou que tomou a decisãojffi
porque achou a punição sM
"severa demais" .; isso vindo£o
de um homem que, nos seis 'ob
anos em que governou o

ao

Texas, permitiu a execução d�Ib
nada menos que 150

'Jp
condenados. Na verdade, Jb
porém, a atitude de Bush, rq
ainda que tenha respaldo leg��j
técnico, soa mais como a de'sb
um suje�to tentando salvar jIiI
seus acolitos num governo 1fl�
cada vez mais isolado.

------------------��1

-fEb
JB2

r O

�bIOg.estadao.com.br/bIOg/guterman

• Adecir Pozzer
Professor de Ensino

Religioso
:rp.
Q

conhecimento de extrema,
importância, pois, fundado 11fl1
Art. 33 da Lei de Diretrizesjr

_
Bases da Educação Nacio11fjil
nº 9.394/96, em seu tex$�I
alterado na Lei nº 9.475/9í

Ig
vem propor um Ensine

Religioso aberto à diversidad?)cultural e religiosa na escoÍ�'
.

d d
9.-' I

e garantir que to os os e li-

candos tenham a possibilidad�
de estabelecer um, diálogo de

profundo respeito à alteF;i8
dade.

Os teJ<tos par� esta colu�a deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem se� enviados por)q
e-mail redaçao@ocorrelodopo�o.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep J
89251 200, Caixa Postal 19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão) 1)-
publicados). ') r
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i AeUSANDO: COMISSÕES ESPECIAIS APONTAM IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO Farmácia Popular agora
ssociação tem ajuda em dinheiro tem o apoio da Câmara
.

as não presta contasde despesas JA:aG�:::S:uLe ernpre-
enderam a Brasília na sema

na passada, acompanhando
comitiva regional que foi ao
Ministério da Educação
tentar acelerar o processo de

construção de um.campus da
UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) no Vale
do Itapocu, os vereadores
Dieter Janssen (PP) e

Jurandir Michels (PV) foram
também ao' Ministério da
Saúde saber da viabilidade
de se retomar o projeto de

implantação da Farmácia

Popular desenvolvido pelo
governo federal. N o ano

passado, por maioria de

votos, a Câmara de Verea

dores acatou decisão tomada

pelo prefeitoMoacir Bertoldi
(PR), devolvendo R$ 50 mil

que já haviam sido disponibi
lizados pelo governo para
esta finalidade, tido como

inviável para o município
porque geraria despesas
mensais superiores a R$ 10
mil com salários e manuten

ção. Mais-tarde-soube-ae que
além da quantia para insta

lação da farmácia, o Minis
tério também repassaria R$
10 mil mensais enquanto a

farmácia funcionasse. Segun
do Janssen, a retomada da

proposta não vai encontrar

obstáculos. Por isso, na sessão

ordinária de hoje à noite, o

plenário deverá aprovar

Relatórios serão
eflcarilinhados ao

Ministério Público
e Tribunal de Contas

OsfiJl ALVES
GUARAMIRIM

Foi divulgado ontem o

resultado das CE's (Comissões
Especiais) que haviam sido

. instaurados na Câmara de

Vereadores para investigar
possíveis irregularidades na

prestação de contas e na

aquisição de bens para o mu

nicípio. De acordo com o ve

reador Osni Bylaardt
(PMDB) , foram constatadas

iferenças na compra de
�Óveis para as escolas Padre
Mathias Maria Stein eMamãe

Ganso de 30% amais no custo
dos produtos. "Se contabilizar
os móveis separadamente, a

diferença chega a 202%" é o

que afirma Bylaardt. Além
destas 'irregularidades, o

processo licitatório também
tdfia sido fraudado em-função
das datas estipuladas que

ultrapassaram o prazo para

entrega de documentação por
parte das. empresas concor

rentes. Por isso, nem todas as

abricantes demóveis interes
sadas puderam participar. Para
o vereador Marcos Mannes

CÉSAR JUNKES/OCP

Bylaardt: diferenças de até 200% nos preços

(PSDB), o que se questiona
não é a licitação em si, mas a

legalidade do processo .licita
tório e favorecimento, segun
do ele, a determinadas ern

presas. O responsável pelas
licitações nomunicípio, Fran�

.

cisco Rocha Neto, é genro do'
prefeito.
A vereadora Maria Lúcia

Richardt (PMDB) , que fez os

levantamentos da veracidade
das denúncias feitas pelo
professor Altair José Burger,
conseguiu as notas fiscais do
restaurante citado pelo denun
ciante na cidade de Mafra e

Maria Lucia: asociação não presta contas

confirmou a diferença nos

valores emitidos.A associação
dos árbitros de Guaramirim,
que apresentou custo anual de

R$ 40 mil aos cofres públicos,
não tem livro caixa, não paga
o ISS (Impostos Sobre

Serviços) e está operando
totalmente na ilegalidade. O
pagamento aos árbitros é feito
em dinheiro repassado por
Nelson Boeira, Secretário de

Esportes, acusado pelo profes
sor Altair como sendo o

responsável pelas fraudes que
teriam sido constatadas duran

.

te a participaçâo domunicípio

Na gaveta
J á está decidido: projeto

que trata de nepotismo em

Guaramirim vai ser mesmo

arquivado nos moldes em que
fui apresentado pelo vereador
Luiz Antônio Chiodini (PP),
Wier do "governo na Câmara.
U�o'porque amarra" em sua

proposta sabatina popular
�¥ando da in :licação de
ecretários. Nomes teriam de
hI,
ser aprovados com anuência
-L

�f população.
5t

S;emelhanças
.

A cúpula do PSB de [ara
gLá do Sul vai engolir o sapo
�nfiado goela abaixo pelo
4,�putado federal e. presi
�!Tnte do diretório estadual

�? partido, Djalma Berger,
gpe quer o partido alinhado

Pí\Moacir Bertoldi (PR)?
Episódio lembra a destituição
do antigo diretório do PL,
por telefone, pela presidente
dó partido, a deputada Ode
te de Jesus.

Na gaveta 2
Portanto, aparentada

aboletada em cargos públi
cos pode ficar sossegada,
pelo menos neste segundo
semestre. O projeto original
vai ser dividido em dois. Um

específico tratando do ne

potismo e outro da apro

vação popular para o secre

tariado. Salvo melhor juízo,
o rumo das discussões já está

traçado: ou se aprova os

dois, ou nenhum.

Surdos
Câmara de Vereadores de

Itajaí analisa projeto pro

pondo a contratação de

intérprete da Linguagem
Brasileira de Sinais para
deficientes auditivos. Não
consta se perguntaram para
os deficientes se querem
mesmo ouvir o que muitos

vereadores dizem. Com todo
o respeito, não só lá, mas em
todo canto, melhor é ser

surdo.

nos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina.

E AGORA? - O próximo
passo será o envio do relatório
ao Ministério Público Esta

dual, ao TribU:�al de Contas
do Estado e ao próprio prefei
to, e criar uma Comissão de

Inquérito para punir os

responsáveis pelos desvios de

dinheiro, ouvindo oficial
mente todas as partes. Para
criar a CI são necessários ape
nas três votos do total de nove
vereadores. Os vereadores

colaboração da assessoria

jurídica da Câmara.

É'simples
Escândalos como este que
envolveu o .senador Re
nan Calheiros (PMDB),
pai de uma filha fora do
casamento com a jorna
lista Monica Veloso tem

solução para evitar ou

tros. É só aprovar projeto
obrigando os eleitos a

fazer vasectomia.

Rombo
Três meses depois a cons

tatação: sete indústrias de
médio e grande porte de Join
ville e [araguá do Sul sone

garam, entre 2002 e 2007, a
bagatela de R$ 50 milhões de
impostos, incluindo multas e

juros, diz a Receita Federal.
.

Apenas uma delas declarou
crédito tributário de R$ 36
milhões.
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moção assinada pelos verea
dores e endereçada ao pre
feito reforçando a proposta.
Como já existe sinal verde do
próprio secretário da Saúde,
Sérgio Ferrazza, o vereador
acredita que a implantação
da farmácia, que vende

alguns medicamentos até

90% mais baratos que o preço
.

de mercado, possa ocorrer

ainda este ano. A se con

cretizar o projeto, a popula
ção carente, principalmente,
terá à disposição três locais

para encontrar uma lista de
medicamentos com· preços
bastante acessíveis: na

Farmácia do Sindicato, que
já tem convênio com o

Ministério da Saúde, na

Farmácia Básica mantida

pelo município e que distri
buiu medicamentos gratuita
mente e na Farmácia Popular
agora objeto de novo projeto.

AMIN- O ex-governador
Esperidião Amin (PP) tem

agendada reunião com o

diretório do partido ,no
.

próximo dia 18 de julho à

noite. O PP de todo o Estado,
. segundo Dieter: Janssen, que
preside o partido na cidade,

. trabalha em projeto de

interação corn deputados e a

cúpula do diretório estadual.
Da pauta do encontro não

consta discussão aberta sobre
a sucessão municipal de

2008, porém o assunto,

segundo Janssen, é inevi

tável (Celso Machado)

Dureza
Falando nisso, oMinistro da

Justiça Tarso Genro anunciou
a contratação de mais cinco

mil policiais federais que,
somados aos sete mil exis
tentes perfazem um contin

gente de 13 mil. Para apertar
ainda mais o cerco contra

fraudadores, sonegadores,
contrabandistas, doleiros que
operam contas no exterior.

Merenda
A terceirização da merenda escolar em Blumenau está dando
o que falar. Custa para a prefeitura R$ 17,5 milhões. Pãezinhos
minúsculos com distribuição controladíssima, apenas um iogurte
de 180 ml que não pode ser repetido e, pasmem, seis quilos de
carne moída por semana para cada 200 alunos em média.

Perguntar não ofende: e aqueles questionamentos todos sobre
a terceirização em [aragua morreram na casca? Os vereadores

que contestaram ficaram satisfeitos com as múltiplas
explicações?

Bons tempos
Na edição de 26 de julho de 1987, O Correio do Povo publicava
que os servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul
receberiam 20% de aumento salarial retroativo a junho.
Somando-se a 30% já concedidos em janeiro, outros 30% em

abril e mais 15% em maio do mesmo ano, por conta de

atualização salarial. No total, 133,22% no exercício. O prefeito
era Durval Vasel, que repetiu o mandato entre os anos de 1993

.

e 1996.
.

Banho-maria
Enquanto o projeto que ressuscita o estacionamento pago tramita
na Câmara de Vereadores, a Câmara de Dirigentes Lojistas,
pelo seu presidente, informa que não pretende se manifestar

por enquanto. Aliás, o regime de urgência solicitado no projeto
não será acatado. Portanto, só depois do recesso haverá

posicionamento do Legislativo -,
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SEM NADA: FAMíLIA PEDE A AJUDA DA POPULAÇÃO PARA RECOMEÇAR Acesso ao portal de
Fogo acaba com casa de coletor de notícias mais rápido
lixo no Bairro Ilha da Figueira

JARAGUÁ DO SUL de fornecer agilidade aos

trabalhos da imprensa escrita
RSS- A Prefeitura disponi
biliza o acesso das notícias em
seu portal também através de
RSS - O RSS (Really Simple
Syndication) é um jeito novo
e prático de ficar informado.
Com ele você pode reuni

informações de seus sites

preferidos em uma única tela.
e, como num programa de e·

mail, ser avisado das novida
des assim que elas são

publicadas na internet.
Desta maneira, qualquer

cidadão, órgão de imprensa
ou empresa que queira
receber as informações
publicadas no portal da
Prefeitura direta-mente em

seu computador precisa
apenas instalar um programa
para acessar as informações.
Maiores deta-lhes de com�vfi!instalar e con-figurar o RSS
em seu computador podem
ser obtidas no link http;//
portal.jaraguadosul.com.br/
modules/rss/ . Mais infor
mações pelo telefone 3372-
8199.

Ocupando atualmente a 5ª
colocação entre os melhores
websites municipais, o portal
da Prefeitura de Jaraguá do
Sul apresenta mais novidades.
A principal delas é a im

plantação do álbum de fotos,
que num primeiro momento
vai servir como fonte de
imagens exclusivamente para
os veículos de comunicação,
e em breve também estará à

disposição da população. A
segunda novidade é que o

Gabinete de Comunicação
estará iniciando processo de
migração do envio dos rele
ases, que atualmente são
enviados via email, para o

sistema RSS, que oferece
maior agilidade nos processos,
uma vez que a partir do
ncsmento que a notícia for
publicada no Portal da Pre

feitura, ela chegará em no

máximo 5 minutos aos com

putadores que tenham o leitor
de RSS instalado. O sistema
de álbum de fotos foi implan
tado com o objetivo principal

Chamas feriram um

dos moradores, que
teve queimaduras
de 10 e 20 graus

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Um incêndio ocorrido no

começo da madrugada de
ontem destruiu a casa do
coletor de lixo Rogério Jesus
Ferreira, 30 anos. O fogo
acabou com toda a estrutura

de madeira da residência,
reduzindo também os móveis
e eletrodomésticos em cinzas
misturadas a entulhos. Além
do prejuízo financeiro, o tra

balhador ainda precisa cuidar
do pai, Venceslau Kowalski,
52, que teve queimaduras de
primeiro e segundo graus na

cabeça, mãos e nas costas. Ele
foi encaminhado pelos
bombeiros ao hospital e não
corre risco de morte. Na hora
em que as chamas iniciaram,
Kowalski era o único dentro
da casa e dormia.

Os dois filhos, Rogério e

Giovane, estavam pescando e

só souberam no acontecido
quando retornam, horas mais
tarde. "Cheguei e vi um
monte de gente na frente do

A casa tinha 60 metros quadrados, abrigava três pessoas e ficou totalmente destruída

portão. Só consegui pensar no
meu pai", lembrou Ferreira,
que ainda não conseguiu en-

.contrar explicações para o

incêndio. A suspeita de cur
to-circuito está descartada
porque a residência teve a

energia elétrica cortada no

dia anterior. A única possi
bilidade, conforme o coletor
de lixo, é de que Kowalski'
tenha esquecido um cigarro
acesso. J á alguns vizinhos
cogitam a ocorrência de ação

criminosa, fato não confir
mado, pelo menos por en

quanto.
PREJuízo - Além de

perder a casa de madeira e os

móveis, a família também se

preocupa com a falta dos
documentos pessoais. "Não
sobrou nada. Estou só com a

roupa do corpo e o carro",
reconheceu Ferreira. Para
tentar reverter esta situação,
o trabalhador pede a ajuda da
comunidade. Ele precisa de
<'

doações de todo tipo e de
auxílid' para construir uma
nova residência porque não
tem onde morar.

Quem tiver interesse pode
entrar em contato com a

.

Engepasa, empresa da qual é
funcionário, pelo telefone
3275-3655. Já os que quiserem
conversar pessoalmente com

Ferreira, podem procurá-lo na
casa dos vizinhos, na servidão
102 da Rua José Theodoro
Ribeiro, Ilha da Figueira.
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C Município terá três
dias de muita testa

Construção .de rótula
começa em agosto

Cidade lamenta morte
de Guilherme Ne'itzel

,J
CÉSAR JUNKES/OCP

ARQUIVO PESSOALJARAGUÁ DO SUL à escola Euclides da Cunha CORUP.Á JARAGUÁ DO SUL
(' (Nereu Ramos). "Também há

O Dnit (Departamento muitos moradores que pro; No dia 7 de julho, sábado, O empresário GuilhermeNacional de Infra-estrutura curam o posto de saúde e a o município comemorará 110 Neitzel, proprietário da Grá-de Transportes) confirmou creche de Nereu Ramos e se anos de fundação e haverá fica Avenida e da Grafipel·que a rótula da Tifa Monos arriscam a serem atropelados", três dias de festa que inicia- Megastore, faleceu na ma-deve começar a ser construída acrescentou. A rótula terá rão na sexta-feira, 19 horas, drugada de terça-feira, aos
emmeados de agosto. O órgão duas alças, uma com acesso a na praça ArthurMueller com 85 anos de idade, deixandoinformou que a licitação está

. Nereu e outra à Tifa Monos. apresentação da banda In esposa, cinco netos e um
em andamento e que o custo Quem trafegar do centro de Natura.

Emancipação foi em 1958 bisneto.
da obra é de aproximada- [araguá do Sul em direção a No sábado haverá apre- Nascido em J araguá domente R$ 1 milhão. A rótula, Corupá seguirá pela BR-280. sentação da Jazz Band Elite decorrer do dia corridas Sul, Neitzel começou traje-reivindicada pela comunida- Para entrar na Rua Terezia que irá percorrer as princi- rústicas com saída e chegada tória profissional em 1947,de há cerca de dez anos,. Ferrazza (Tifa Monos) será pais ruas do centro da cida- na praça Arthur Mueller, quando f�i convidado paraO presidente da Associa- preciso contornar a rótula e de além de maratoninha feira de artesanatos, comidas ser só�io da Gráfica Avenida Neitzel: Uma pessoa de princípiosção de Moradores da Tifa viceversa. com premiação, jogos de típicas e muito mais. - instalada então na Ave-
Martins, Valdecir Ropelatto, O projeto da rótula foi feito mesa, pintura facial entre FUNDAÇÃO - Corupá foi nida Getúlio Vargas - e que dernidade de livraria dedisse que a obra vai obrigar os em abril do ano passado em outras atividades. fundada no ano de 1897 e o funciona hoje na Rua Seme grandes centros.motoristas que transitam pela parceria entre o Dnit e as, O encerramento será no primeiro nome da cidade era Mattar, no Czerniewicz. Em "Ele era uma pessoa deBR-280 ÇI reduzirem a veloci- associações de moradores dos domingo que iniciará o dia Hansa Humboldt. Em 1910, 1982, fundou a Papelaria princípios, sempre justo edade. Somente neste ano, três bairros Água Verde, Chico de com desfile na avenida chegou o primeiro trem. Grafipel, naQuintina Bocai- honesto. Era sério no ira-
pessoas morreram em aciden- Paulo, Estrada Nova, Tifa Getúlio Vargas às 9h15 e vindo de São Francisco do úva, Centro. Em 2001, o balho, mas sempre espiritu-tes de trânsito no trecho. A Monos, Três Rios do Sul e Vila haverá show com a banda Sul e em 2 anos, os trilhos estabelecimento foi ampliado asa e alegre.: Era admiradomaior preocupação da cornu- Rau. Embora o trecho per- Som da América e shows avançaram até São Bento do e passou a oferecer o Cyber por seus valores e pelo res-nidade é o grande .número de tença ao perímetro urbano, o com bandas da cidade como Sul. Cada chegada e partida Café, espaço com cafeteria e peito que tinha pelas pes-estudantes que atravessa projeto foi assumido pelo Dnit. Fótons, Bedinis e Nóis. Estão era uma festa, um encontro acesso à internet, oferecendo soas", comenta a filha Margitdiariamente a rodovia para it (DZ) programadas também para o social, cultural e econômico. à cidade o conforto e a mo- Wagner. )
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DIFíCil: CRESCIMENTO DA FROTA DE VEíCULOS OBRIGA MOTORISTAS A DISPUTAREM VAGAS NO CENTRO

QUINTA-FEIRA, 5 de julho de 20071 5

Estacionamento rotativo divide população
:� O projeto ainda não tem

_üdata para ser votado
rrr pela Câmara, que dará
5La palavra final
5l( .

()V
KELLY ERDMANN

.c.)] JARAGUÁ DO SUL
1J1

1.5
A te-implantação do

.,SJ. .

c
estacionamento rotativo na

-

área central da cidade vem
f
dividindo opiniões em [a-o"

raguá do Sul. Há quem se ne-

15J gue a pagar por uma vaga,
� mas existem também aquelesb�

r: que preferem o retorno da

�':;) cobrança por entend�rem ser

[; I:; mais fácil encontrar locais

(-r' disponíveis para deixar os

_.be veículos. A unanimidade fica

[;í� por tonta das reclamações
.2' sobre o funcionamento do

'OJ sistema utilizado até 2004. É
2� o caso da gerente de loja
ru- Cleonice Effting. Ela comenta
,

\ que naquela época era

\,' comum atender clientes ner
-J( vosos com a situação encon-
-�

trada e� por isso, é contra a

volta do estacionamento

pago. "Não temos esta neces

sidade", enfatiza. A vende
dora Daniela Bortolotti tem

opinião semelhante e ainda
acrescenta: "é mais uma ma

neira de tirar dinheiro do

povo".
Em contrapartida, a co

merciante Gislaine Jardim é

completamente a favor do

projeto encaminhado pela
Prefeitura à Câmara de Vere
adores no início desta se

mana. Para ela, faltam espa

ços livres no Centro para os

carros estacionarem e a região
commenos vagas é a das ruas
Getúlio Vargas, Marechal
Deodoro da Fonseca e Rei
noldo Rau.

Mesmo assim, omotorista

Sergio Moser é contrsee diz

que só vai parar o automóvel
nos lugares não abrangidos
pelo sistema, caso os verea

dores aprovem a sugestão vin
da da Prefeitura. Isto porque,

é contra a cobrança.
O estacionamento rotati

vo, se instalado, deve funcio
nar a partir de parquímetro,
equipamento digital respon
sável por controlar o tempo

que cada usuário utiliza o

serviço. Será proibido ficar
mais de duas horas na mesma

vaga e quem permanecer
menos de cinco minutos não

paga. O projeto ainda não

tem data para sair do papel e
depende da concordância do
poder legislativo de Jaraguá
do Sul.

ÁREA AZUL

o sistema moru, adc
manualmente por uma

equipe de mulheres foi

�xtinft> há mais de três
anos.

Reimplantado, terá controle
de equipamento eletrônico

PIERO RAGAZZI/OCP

e oferecer serviços de higie
ne pessoal", sugere. O em

presário destaca que, embora
a proposta ainda não ter sido

estudada, a cozinha comuni-
.

tária poderia atender de 50
a 100 pessoas por dia. Segun
do ele, levantamento' da
Prefeitura realizado no ano

passado constatou que mais

de 50 pessoas não têm
moradia fixa na cidade.

"Acredito que' seja pos
sível realizar essa iniciativa,
basta ter vontade", acres

centa Floriani, comentando
sobre a necessidade de maior
número de voluntários no

município. Quem quiser par
ticipar da comissão ou gos
taria de ser um voluntário pode
entrar em contato pelos
telefones 3275-1492;9609-2240
Ou e-mail paulo@floriani
equipamentos.com.br. (DZ)

Encontrar vagas no centro (acima) é difícil em algumas ruas. A comerciante Gislaine aprova a cobrança

C-riança necessíta He ajuda para continuar a viver
JARAGUÁ DO SUL

A menina Anna Júlia
Ignácio, de dois anos, precisa
de ajuda da comunidade. Ela
sofre de hipertensão pulmonar
.e vem contando como auxílio
dos jaraguaenses desde que os

médicos descobriram o pro-
l
blema. Mas, agora necessità
de mais um auxílio.

Conforme Flávia Ignácio,
a filha não consegue ganhar

��Oc peso porque não tem um

�;"'b .

�; otton para gastrostorrna. O

��7 equipamento é imprescindível
�.. para garantir a alimentação
�:3, da garota, que tem dificul

f�l dades de com,e.r ��laboca por
�:t;l causa da possibilidade de se

�.. - afogar. Atualmente, Anna.......

t;8. Júlia utiliza uma sonda, mas
.'

.

� não pode depender dela
durante mais de um mês.

O aparelho pretendido

PIERO RAGAZZI/OCP

Para cada lata de 400

gramas do produto a família
desembolsa R$ 108. Ao todo,
a criança utiliza 16 delas por
mês. Com a aquisição do
botton para gastrostomia,
Flávia planeja diminuir estes
gastos. "Ele tem quatro adap
tadores e um serve para dar

mingau e papinhas, por exem-
plo", explicou.

'

A luta pela vida de Anna

[úlia foi mostrada pelo O
Correio do Povo no início de
20n7. Na época, ela já havia
enfrentado três paradas car

díacas e passado por cirurgia
para corrigir dois problemas
cardíacos graves: comuni

cação intra-ventricular e

dupla via de saída do ven

trículo. Hoje, de acordo com
,..." ,...

a mae, o coraçao e os

pulmões estão bem e a garota
só toma um remédiopor dia".

Professores participam de palestras dia 13
BARRAVELHA

A Secretaria Municipal
5b de Educação, Cultura e

5 ( Desporto realizará no dia 13

'hOt de julho palestra com a

-1J1, presença do pedagogo, escri
(,f.). tor e conferencista Hamilton
.;.;=, Werneck na Sociedade Re
-�3( creativa a partir das 8 horas

Hg' da manhã. A palestra será

apresentada para professores

Idaho, nos Estados Unidos.

Com 21 livros publicados e 4
DVDs educativos, Hamilton
Werneck já realizou mais de

1,1 mil conferências em todo
o Brasil envolvendo colégios,
secretarias de educação,
sindicatos patronais e de
classe e universidades. Atual
mente trabalha na Univer

sidade Candido Mendes, no
'Rio de Janeiro. (OA)

Empresário propüe cozinha comunitária
JARAGUÁ DO SUL

O empresário Paulo Flo-:
riani pretendemontar comis
são para analisar a implan
tação de uma cozinha comu
nitária no município, que

ofereça refeições ao preço de

R$ 1 para pessoas carentes.

Ele pretende apresentar a

proposta a igrejas e entidades
.

para verificar se existem

voluntários interessados em

participardo projeto, que

poderia funcionar em um

galpão de festas ou em outro

espaço adequado, em área

central.
Floriani, que também é

vice-presidente da Casa de

Apoio Pe. Aloísio Boeing,
disse que o projeto seria uma

maneira de as entidades se

aproximarem e conhecerem
as. necessidades da população

CÉSAR JUNKESOCP

Floriani: mais voluntários

mais carente. A idéia inicial
é cadastrar os necessitados
com o auxílio de igrejas e

instituições filantrópicas e,

em seguida, fazer uma' tria
gem. Os alimentos seriam

arrecadados por meio de

doações.
''Alé� das refeições, os

grupos voluntários também

poderiam aproveitar o mo

mento do almoço para trans
mitirmensagens de otimismo

Terceira edição da Winterfest no sábado
POMERODE

Será no próximo sábado, 7
de julho, a Terceira Edição
daWinterfest (Festa de Inver
no) organizada pela Secre
taria Municipal de Turismo e

haverá bailes'de colono, festas
de rei do tiro e festival gastro
nômico. Atiradores dos 16
clubes de caça e tiro da cida
de disputarão a faixa de Rei

do Tiro do Município no

Clube de Caça e Tiro Germa
no Tiedt, em Testo Central.
As competições iniciam às 13
horas e terão a tradicional
marcha em busca do rei do
tirá às 17h30. A comunidade
comemora a vitória do novo

rei com baile público a partir
das 22h, animado pela banda
1 Q de Maio Musik.
Duranterodo o mês de

julho haverábailes nas socie
dades recreativas do municí

pio e nos dias 21 e 22 de julho
acontece a Segunda Expo
Agro-Indústria no parque

municipal de eventos.
WINTERFEST - É um evento

que celebra a cultura e as

. tradições germânicas através da
culinária, das confraternizações
e festas típicas organizadas para
promover o turismo. (OA)

1

Anna Júlia precisa engordar

custa R$ 630 e permite a

ingestão tanto de comidas

líquidas, quanto de pastosas.
Estas, segundo a mãe, sâo as

que faltam para a menina

alcançar os 13 quilos ideais à

. idade ..Hoje, ela pesa pouco
mais de nove e só se alimenta
de Peptamen, um tipo de leite

especial para casos como

estes.

da rede estadual e municipal
de Barra Velha e também para
60 professores de Balneário

Piçarras e 60 professores de
Corupá.

O professor Hamilton
Werneck é especialista em

educação, pós graduado em

educação, professor para o

ensino superior e doutorando
em educação pelaWisconsin
International University de
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Instituto Rã-Bugio
As atividades e os projetos desenvolvidos pelo Institute

Rã-bugio para a Conservação da Biodiversidade foram
apresentadas pela diretora-executiva Elza Nishumura
WoehL na plenária daAcijs-Apevi.A sede do Institute está
sendo construída na Barra do Rio Cerro. No local já existe
uma trilha interpretativa e um galpão. O próximo desafio é
a construção do alojamento para receber estagiários vindos
de várias regiões. Elza pediu apoio das empresas para a

� construção. O Instituto tem recursos para o início da obra.
Contatos podem ser feitos pelo telefone (47) 3274-8613 ou
pelo e-mail germano@ra-bugio.org.br. Informações estão

disponíveis no site www.ra-bugio.org.bt

LEIA/O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo o que
acontece no globo, então seu jornal é
o Correio do Povo.

Ele traz resumos dos principais e mais
marcantes fatos mundiais, ou seja, o
mundo que interessa a você.

Comunicado ao Assinante

Comunicamos a todos os nossos assinantes que pagam
mensalmente através do débito em fatura de energia elétrica,
que no mês de maio foi implantado e atualizado o novo sistema
de dados junto à Celesc, gerando atraso. na cobrança. Por este
motivo, os que não receberam o débito de R$ 14,90
descontados na conta de junho, automaticamente terão com

débito de duas parcelas no mês de julho, normalizando assim.
em agosto.
Agradecemos a compreensão!

Depto. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

Em caso de dúvidas ligue:

O CORREIO DO POVO.

NOTA DE AGRADECIMENTO E. CONMVITE PARA
MISSA DE SÉTIMNO DIA

Os familiares enlutados de ANGELO RABOCH, ainda
profundamente consternados com o seu falecimento,
ocorrido no último dia 02 de Julho, segunda-feira, com

"

aldade de 62 anos, agradecem a todos que enviaram
flores, coroas e o acompanharam a su? úlltima morada.
Convidam a todos para a MISSA DE SETIMO DIA, que
será realizada amanhã, sexta-feira, 06 de julho, às 19
horas, na Paróquia São Sebastião, Centro de Jaraguá
do Sul.

A família enlutada.
•.

_....�

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

BAILE DE FÉRIAS *INGRESSOS*
Dia 07 de Julho de 200'1 Antecipado: Sócio R$15,00
CLUBE ATLÉTICO Não Sócio R$ 20,00
'BAEPENDI Na hora: Sócio R$ 20,00
Escolha da Rainha dos Não Sócio R$ 30,00
Estudantes de 2007. Vendas na Secretaria do Clube
Animação: Adquira antecipadamentePOP BAND SHOW / Reserva de mesas a partir de 03/07/07Joinville

O CORREIO.COM
correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Festa
. No sábado, 7, acontece a

tradicional Fes ta Julina da

Associação Húngara, que fica
na antiga Escola Fraimundo
Kaiser, na Estrada Garibaldi,
em Jaraguá do Sul. O evento

inicia às 18 horas e contará.
com completo serviço de bar
e cozinha. Além de brinca
deira, danças e muita di
versão.

Baile 1
.
Também no sábado, 7, a

Sociedade Botafogo Futebol
Clube, de Jaraguá do Sul,
promove Baile Público. O
baile tem início às 23 horas,
com animação da Banda
Milenium. Ingressos ante

cipados na Lanchonete
Botafogo, Flash Vídeo
Locadora e Posto Cidade da
Barra. Informações pelos
telefones 3376-0006 e 3376-
1775.

Lançamento da Schützenfest
A Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do .

Itapocu e a Comissão Central Organizadora da 19ª
Schützenfest promovem no sábado, 7, na cidade de Corupá,
o desfile festivo referente o Aniversário da Cidade,
juntamente com a busca dos Reis do Torneio de Tiro
Municipal. Acontecerá também o lançamento da 19ª
Schützenfest. A saída dos ônibus está marcada para as 13
horas do Parque Municipal de Eventos, com retorno previsto
para as 18 horas. Haverá comercialização de Chope e e

tradicional Bratwurst, além de muita música típica e

apresentações folclóricas.

Show na Praça
As bandas Bavária e Os

Verticais são as atrações da

segunda edição especial' do
Show na Praça (foto), a partir
das 17h30 deste domingo, 8,
no paler .ia Praça Ângelo
Piazera. O \:.vento é realizado
mensalmente, mas estão

agendados quatro shows em

julho por ser m@s �
aniversário da cidade.

PIERO RAGAZZI/OCP

Doações
A Ação Social Angeloni

promove nomês de julho uma
campanha de doação de
alimentos. Em cada oferta

adquirida pelos clientes, o

Angeloni repassa um ou mais

produtos às instituições. O
cliente recebe um cupom, no

qual consta o total de

produtos que será doado. Em

[araguá do Sul, as instituições

beneficiadas são: Associação
das Promoções Humanas das
Entidades Religiosas Cristãs,
Lar daCriançaMarcos Valdir
Moroso, Casa de Apoio Padre
Aloísio Boeing (foto), Con
gregação Evangélica das
Senhoras Luteranas à Assis
tência Social (Voluntárias da
Saúde) e Rede Feminina de
Combate ao Câncer.

• LOTERIAS

• ,IDl.JPLA SENA

-

• QUINA '.

O CORREIO DO POVOe,

POLICIAL

Baile 2
Acontece amanhã o

tradicional Baile da Garota
Estudantil do Colégio
Estadual José Bonifácio, no
Clube Recreativo Esportivo
de Pomerode. O baile inicia
às 22 horas com a Banda
Freeband. Ingressos ante

cipados a R$ 6 (com os

alunos). Mais informações
peld'telefone (47) 3387 -0038.

Kolonestenfest
O Clube de Caça e Tiro Bracinho, de Schroeder,

promove neste fim-de-semana a 16ª Kolonestenfest (Festa
do Colono). O evento tem o objetivo de homenagear os
agricultores da região. A abertura oficial da festa será
amanhã às 21 horas. O baile acontece às 22 .horas com a

Banda Ecco's Band. No sábado, 7, às 13 horas, recomeça
o torneio de tiro e' às 22 horas inicia o Baile animadopela
Banda Os Mensageiros. Domingo, 8, tem o desfile festivo
às 10 horas. Das 13h30 às 17 horas, tem a final do torneio
de tiro ao alvo. A domingueira vai até as 21h30. Mais
informaçéies pelo telefone 3374-1152.

CHEGOU
NET UIRTU8 E
BRASI EIRAO.

Acidente
Na terça-feira, 3, por volta
das 18 horas, a PM
realizou um boletim de
ocorrência de um

engavetamento na Rua Cel

Procópio Gomes de
Oliveira. O acidente
envolveu os veículos
Renault Scenic (Jaraguá
do Sui), Ford Fiesta
(Jaraguá do Sul) e Fiat
Palio (Jaraçua do Sul). O
condutor do último veículo
apresentava sinais de
embriagues. Ele teve a

CNH detida e foi
encaminhado para a

Delegacia.

OBITUÁRIO
Faleceu ás 18:30h do dia
03/07, a senhora Ana Lafin
Gorges com idade de 85
anos. O velório foi realizado'
na Capela Mortuária Maria
Leier e o sepultamento no

cemitério Municipal do
Centro.

Faleceu ás 21 :OOh do dia
21 :OOh do dia 03/07, o

senhor Valdemar Geni Ely
com idade de 73 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Senhor
Bom Jesus e o sepultamento
no cemitério MUDicipal de
Guararnrím.

...
1.'-

Faleceu ás 04:15h do dia
04/07, o senhor Alwin'
Oechsler com idade de 81
anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no

cemitério da Vila Lenzi.

s

. Faleceu ás 05:00h do dia
04/07, a senhora Lurdes
Bernadete Gerent com
idade de 51 anos. O velório
foi realizado em sua

residência e o sepultamento
no cemitério da Barra do Rio
Cerro.

IIIINDlCADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,908 1,910 It

PARALELO 1,99 2,08 "

TURISMO 1,847 2,013 "

EURO
VENDA I2,6010I COMPRA

2,5994

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 55.696 -0,01%
" DOW JONES (N. York) 13.577 0,31%
" MERVAL (B. Aires) 2.252 0,98%
" NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%

tjj'll@u!g • CUB julho

0,6248% R$ 823,58 )
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DE FUNDO por Julimar PivalloNO RECIFE: SPORT VENCE O CORINTHIANS E SOBE UMA POSiÇÃO NA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO • LINHA
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Mais Parajasc
52 municípios confirmaram participação no 3a Parajasc, reunindo
cerca de dois mil paratletas de todo o Estado. Amanhã, a Fesporte
Iará a última vistoria antes do início dos jogos. No dia 11, às 15h
no Sesl, acontece o congresso técnico. No dia 16, Jaraguá do
Sul receberá o fogo 'símbóüco. Ele sairá às 13h30 da APAE,
passando Ajadefi, AMA e AADAV, chegando à Arena Jaraguá.
As disputas acontecerão nos seguintes locais: São Luís, Sesi,
Parque de Eventos, Acaraí, Baependi e Arthur Müller. Já pode
colocar na agenda.

Inscrições
Começou na última segunda
feira as inscrições para o 80
Circuito Interescolar Municipal
de Natação - 100 Troféu Ernani

Volpi Coitinho. As escolas
interessadas devem entrar em

contato com a Fundação
Municipal de Esportes através do
telefone 3370-9555 ou do e-mail

eventos@fmejaraguadosu_l.com.br.

Reforço
o Avaí anunciou ontem a

contratação do atacante

Marques, 22 anos, que pertence
ao Vila Nova (GO) e estava

disputando a Série A2 do

Campeonato Paulista, Ele

chegou ontem à Ressacada,
mas vai passar por testes
físicos. Se aprovado, ele
assinará o contrato com o clube
da Capital catarinense.

Vôlei de Praia
Neste domingo, acontece a 4a

Etapa do Circuito Amivôlei/Acaraí
de Vôlei de Praia, nas categorias
adulto. As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas
até antes do evento, que começa
às Bh. As duplas que
representarão Jaraguá do Sul nos
Jasc confirmaram presença e

usam a competição como

preparação.

Site
o craque da Malwee e da

,Seleção Brasileira, Valdin,
também entrou de cabeça na

rede mundial. Ele colocou no ar

,o site pessoal
(valdinfutsal.com.br) onde o

torcedor pode encontrar tudo
sobre o camisa 13, inclusive
com um espaço reservado para
as opiniões pessoas dele.

Argentino Darío Conca comemora um dos dois gols marcados por ele ontem, na goleada por 4xO em cima do Santos

Com dois gols de Conca, Vasco
goleia Santos em São .lanuãrto Jaraguá do Sul terá

86 atletas no ParajascNo Mineirão, Galo após três derrotas seguidas e Paulo César Carpegiani até, à altura da tradição desse

cede empate para
manteve o adversário à beira reagiu depois de.levar 1xO no clássico nacional, Atlético e

da zona do rebaixamento. primeiro tempo, mas sofreu Flamengo ficaram no empate,
O Flamengo nos o herói da vitória cruz- ' um gol aos 35 minutos no se- em 1xl. Apesar do horário

acréscimos maltina foi o argentino Dario gundo tempo e foi batido por incomum, em um dia útil, a
Conca; que nunca havia 2x1 na Ilha do Retiro. A der- partida foi acompanhada por

l marcado gol pelo Vasco em rota derrubou o time de Par- um bom público, que não foi
DA REDAÇÃO jogos oficiais, mas fez os dois que São Jorge para o 13º lugar maior por causa.de confusão

primeiros da equipe nesta e, mesmo que vença o jogo na compra de ingressos, do
O Vasco fez valer o bom quarta-feira. No fim, Wagner que tem a menos que os de- lado de fora do estádio.

aproveitamento em casa para Diniz e Emane fecharam o mais clubes, não irá mais A partida reservou as

recuperar-se no Campeonato placar. figurar na zona de classifi- emoções para os momentos

Brasileiro. Ontem, em São [a- Em Recife, o Corinthians cação à Copa Libertadores da finais. Até os 43 minutos, o

nuário, onde está invicto há apostava no desempenho fora América de 2008. A equipe jogo estava OxO, quando
, praticamente dez meses, o de casa para reagir contra o poderia alcançar 15 pontos. Coelho cobrou pênalti, abrin-
time goleou o Santos por 4xO. Sport após perder para o Hoje, o Paraná, quatro colo- ,do o marcador. Aos 47, no
Com o resultado, a equipe Palmeiras, mas voltou de cado, já tem 16. entanto, dFlamengo empatou,
carioca subiu da 11 ª para a Recife com uma nova der- No Mineirão, em um jogo com Leonardo, de cabeça,
sexta posição, voltou a vencer rota. A equipe do técnico' que tecnicamente não esteve calando a torcida atleticana.

JARAGUÁ DO SUL
A FundaçãoMunicipal de

Esportes já definiu os para
detas que defenderão [ara
guá do Sul na 3ª edição dos

Parajasc Gagos Paradespor
tivos de Santa Catarina).
Serão 86 pessoas que busca
rão a medalha na compe

tição, que será de 24 a 29
deste mês, com a previsão de
receber cerca de dois mil

paratletàs. "Hoje o Parajasc
é uma grande ferramenta de
inclusão social e de exemplo
de determinação", disse o

presidente da FME, Jean

Leutprecht.
Os jaraguaenses compe

tirão nas modalidades de: I

futsal masculino (deficiente
mental e auditivo), tênis de
mesa masculino e feminino

(deficiente mental e audi

tive}; natação masculino
(deficiente mental e físico),
bocha masculino e feminino

(deficiente mental, auditivo
e físico), atletismo masculino ,

(deficiente mental, visual e
,

auditivo), vôlei feminino I

(deficiente auditivo), xadrez
feminino (deficiente audi

tivo).

BAYER LEVERKUSEN Carlos Alberto pode
voltar ao Corinthians

Resultados

Palmeiras 2xO América-RN

Figueirense 2x1 Cruzeiro
Atlético-PR 1 x1 Náutico
Grêmio 3x1 Juventude
Fluminense OxO Paraná
São Paulo 1 xO Internacional
Goiás 1 x1 Botafogo
Atlético-MG x Flamengo
Vasco x Santos

. Sport x Corinthians
103 Rodada

Amanhã
20h30 - Paraná x América-RN
Sábado'
1.6h - Corinthians x Fluminense
16h - Santos x Cruzeiro
16h - Atlético-MG x Grêmio
18h10 - Bbtafogo x Atlético-PR .

18h10 - Goiás x Sport
18h10 - Internacional x Figueirense
18h10 - Náutico x Palmeiras
18h10 - Juventude x Vasco
18h10 - São Paulo x Flamengo

CLASSIFICAÇÃO Dois brasileiros
deixam Alemanha

Col. Time PG J V E D GP GC SG

18 Botafogo 21 9 Ô 3 O 21 9 12

2° São Paulo 17 9 5 2 2 8 2 6

3° Goiás ,16 9 5 .1 3 17 10 r
4° Paraná 16 9 4 4 1 16 11 5

5° Vasco 14 9 <I 2 3 16 13 3

6° Figueirense 14 9 4 2 3 15 15 O

7° Palmeiras 14 9 4 2 3 12 12 O

8° Cruzeiro 13 9 4 1 4 20 18 2

9° G rêm io 13 9 4 4 8 13 -5

10° Fluminense 13 9 3 4 2 12 8 4

11° A tlétteu-P R 13 9 3 4 2 15 13 2

12° Atlétíco-M G 13 9 3 4 2 13 11 2

13° Corinthians 12 8 3 3 2 8 5 3'

14G Sport 11 9 3 2 4 15 15 O

15° Internacional 8 9 2 2 5 9 14 -5

16° Santos 8 9 2 2 5 7 15 -8

17° Juventude 7 8 2 1 5 10 14 -4

18° Flamengo 7 7 4 2 12 16 -4

19° Náutico 6 9 3 5 11 20 -9

20° América-RN 4 9 7 6 17 -11

MARCOS MALTNFOTOCOM
. SÃO PAULO

A assessoria do MSI con
firmou ontem que o meia

Carlos Alberto, que deixou
o Fluminense, poderá voltar
ao Corinthians, caso a

negociação com um clube
alemão não se concretize (a
proposta é de R$ 21,
milhões). A diretoria corin
tiana enviou um fax na

terça-feira para o Fluminen

se, exigindo a volta imediata
do jogador, para negociá-lo

.

com o exterior.

O Bayer Leverkusen
anunciou ontem as saídas dos
brasileiros Athirson e Roque
Júnior. O zagueiro estava no

clube desde julho de 2004 e

o lateral, por sua vez, chegou
a um acordo amigável com o

Leverkusen para a rescisão do
contrato. Além dás saídas, o
Leverkusen anunciou nesta

quarta-feira a contratação do
defensor eslovaco Vratislav
Gresko. O jogador estava no

Nuremberg, também da
Alemanha.

,

Carlos Alberto: proposta alemã

1
,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



81 QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 2007

BOA FASE: FUTSAL DE BASE JARAGUAENSE PERDEU APENAS CINCO DOS 48 JOGOS DISPUTADOS
CÉSAR JUNKES/OCP

O CORREIUESPORTIVO O CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Categoria sub-15 da Malwee/CEJ/FME está com nove pontos e lidera o Grupo J da segunda fase do Estadual
o

Futsal tem rodada dupla do
Estadual neste fim-de-semana
Categorias sub-15
e sub-11 jogam em

casa, buscando. a
classificação

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Duas equipes do futsal

jaraguaense entram 'em

quadra, neste fim-de-sema
na, no Parque Malwee. Tanto
o sub-l l do CEJ/FME quanto
osub-Ifi daMalwee/CEJ/FME
buscam vaga para a terceira
fase do Campeonato Estadual
das respectivas categorias. Os

jogos começam amanhã, a

partir das 18h. Os dois times

jaraguaenses lideram os gru-pos
e estão bem próximos das

vagas, já que dois de cada
chav.e garantem a classificação.

Os meninos do sub-Ll
estão com seis pontos, ficando
à frente do Clube Doze de
Agosto, de Florianópolis, nos
critérios de desempate.

.

Colegial e Camboriuense têm
três cada. O técnico Claud i
mir Bü ttner terá o time

completo para buscar a vaga.
O primeiro jogo será amanhã,
às 18h, contra Camboriuense
e, no sábado, jogam às 9h

contra o Doze e às lOh contra
o Colegial.

Já a categoria sub-Lf
venceu os três jogos do turno
e está mais perto da vaga.
Tem nove pontos contra seis
de Timbó, três de São Bento
do Sul e zero do Colegial. O
primeiro jogo será amanhã, às
19h, contra São Bento do Sul.
Sábado às lOh é contra Cole

gial e às 16h contra Timbó .

"Queremos brigar pelo
primeiro lugar do grupo, se

possível vencendo os três

jogos e mantendo a melhor

campanha no geral, para
trazermos o returno da pró-

xima fase para casa", disse o

técnico Augustinho Ferrari.
Ele também comemora a

boa fase de todas as equipes
de base de Jaraguá do Sul, do
sub-Ll ao sub-20 .. Dos 48
jogos disputados neste ano,
foram apenas cinco derrotas,
com ás categorias sub-I? e

sub-LO invictas. "Nosso
trabalho já vem dando frutos.
Temos vários jogadores que

começaram conosco e hoje já
defendem o time principal",
comentou Ferrari. Entre os

exemplos está o goleiro Dudu,
reserva de Tiago, e os alas
Café, Éder e Léo.

.

Massa acredi-ta na

melhora da Ferrari
DA REDAÇÃO

O piloto Felipe Massa está
.

mais confiante depois do
Grande Prêmio da França de'
Fórmula 1, que aconteceu no
fim-de-semana. Com. a
dobradinha da Ferrari, com
Kimi Raikkonen em primeiro
e o brasileiro em segundo, ele
acredita que a Ferrari está.
mais cornpet itiva que a

Mcl.aren, que vinha domi
nando os últimos GPs. Por isso,
ele disse que neste fim-de
semana, na Inglaterra, a

equipe italiana deve confir
mar a boa forma.

DIVULGAÇÃO

"Acho que serámuito bom
para nós", escreveu o brasi
leiro .em no blog oficial. "Nós
temos um carro que é fan
tástico nesta pista e foimuito

rápido lá, antes da França",
completou, Massa ainda fala
da possibilidade de chuva no
final de semana, do que ele

gosta. "Eu gosto de pilotar
com a pista molhada, mesmo
que uma corrida nestas

condições seja uma loteria.

Quaisquer que sejam as

condições, tenho certeza de -

que nós podemos ser com

petitivos". A próxima etapa
será domingo, às 9h. . Felipe Massa terminou em segundo lugar na prova do último domingo
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EXPORTADORES ESTÃO
PESSIMISTAS QUANTO
AO AUMENTO DAS VENDAS,'
O MOTIVO É A QUEDA DO CÂMBIO

APROVADO O AUMENTO DE 1 %
NO REPASSE DE VERBAS
PARA OS MUNiCíPIOS

IBGE

Nos cinco primeiros meses
de 2006, houve crescimento

de 4,4% no confronto com

período correspondente do
.

ano passado. Em 12 meses, o

acréscimo foi de 3,3%,
repetindo o resultado visto

em abril.Na passagem de abril

para maio, 15 dos 23 ramos

estu-dados verificaram

ampliação da produção,
sobressaindo veícu os

automotdres (3,7%).1:ambém
merecemmenção máquinas e

equipamentos (3,1%) e

alimentos (1,2%). Emsentido
inverso, as pressões negativas
mais destacadas vieram de
outros produtos químicos (-
1,8%) e de bebidas (-2,8%).

Ainda respeitando a base

mensal, por categoria de uso,

bens de capital avançaram
5,1%, bens de consumo du
ráveis subiram 1,5% e bens de
consumo semi e não-duráveis
viram acréscimo de 1,3%, o
maior resultado neste ano,

segundo o IBGE.
Frente amaio de 2006, dos

27 ram� investigados, 19 ti-
. v�am crescimento na produ
ção, com ênfase para máqui
nas e equipamentos (19%) e

veículos automotores

. (10,8%). O IBGE destaca
aina o desempenho das
indústrias de máquinas,
aparelhos emateriais elétricos

(14,5%), metalurgia básica

(7,1%), produtos químicos
(4,2%) e bebidas (8,2%).

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

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

. VAI BEBER O QUÊ?
Pauline Menegotti e Eduardo Werninghaus no Kantan Sushi Lounge

VARIAÇÃO: NO MESMO PERíODO DO ANO PASSADO O CRESCIMENTO,FOI DE 4,4%

Produção industrial brasileira avança 1")3%
Em um ano,
a indústria cresceu

3,3%. Os dados
foram divulgados
ontem pela IBGE

RIO DE JANEIRO

A produção industrial

brasileira aumentou 1,3% em

maio frente ao mês anterior,
já considerando fatores
sazonais (influências de
determinados períodos).
Relativamente ao quinto mês

de 2006, viu-se elevação de

4,9%. Os dados foram

divulgados ontem pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).

'"

.
"

o
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Os veículos automotores foram os que tiveram melhores resultados na produção

CONVOCAQÃO STAMMTISCH,
Última chamada! Sêgund,a"'feira (09/07) é o prazo final

para quem participou de nossa barraca ano passado
confirmar que quer repetir a dose na Stammtisch deste

ano, marcada para dia 28 de julho, Vagas quase

eS!;J���das, neste q.flQ faremos �. fechamento deflnitivo "

dos membros permanentes do grupo ... Quem perder a
chance vai ter que entrar em lista de espera. Mande já
e.mail para contato@porcaso.com com nome completo'
e tamanho de camiseta, que daremos resposta com as

instruções.

IPHONE E O BRASIL
Funcionará em nosso país o mais

cobiçado gadget da atualidade? A

simples questão têm uma resposta de
diversas linhas, que podem ser

conferidas com destaque hoje em nosso

blog. Dê uma passada lá e confira.

E VALE LEMBRETE
O salvador telefone do tele-entrega da
Cachaçaria Água Doce: (47) 3055 2032.
De segunda à sábado, a partirdas 18h, dá
pra pedir aquela boa janta mineira sem

precisar sair de casa. Vai um filé de peito
de frango com requeijão hoje?

MÚSICA DE QUALIDADE
No próximo dia 27 de julho, às 20h30min,
o pianista Arthur Moreira Lima estará se

apresentando no Grande Teatro da
SCAR. Um dos mais expressivos nomes

da nacionais, apresentará programação
que reúne desde compositores clássicos
como Bach e Beethoven, à populares
como Pixinguinha e Luiz Gonzaga.
Telefone para informações: 3275 2477.

NOVO SITE DAMOINHO

\
'1

DOIS PROGRAMAS
Como primeiro fica sugestão para dar uma subida até
Pomerode nesta sexta-feira à noite, e conferir a

apresentação da banda de hip-hop chicGigHoopers, de
Porto Alegre, no UP Lounge Bar. A segunda sugestão
já pega diferente e recomenda acordar cedo neste
sábado para participar do Bike Tour que a Impulso vai

promover. A saída será às 8h, defronte a academia,
com destino à Schroeder.

E vale acesso ao www.moinhodisco.com

Segundo a Revista Pix, por causa daquelas pessoas que sempre para conferir o novo site da casa. Primeiro

respondem "tanto faz" ou "qualquer coisa" quando se oferece uma projeto da parceria entre nosso blog e o

bebida foi criado o refrigerante Anything (qualquer coisa) com 2 sabores webdesigner Fábio Ronchi, o site ficou
e o chá geladoWhatever (tanto faz) com 3 sabores. O legal é que quem show de bola, e é referência de primeira
for tamar só vai saber o que está bebendo depois de abrir a latinha. Nada para conferir a agenda' de eventos da

mais justo pra quem não está nem aí pro que pediu . .Por enquanto o
. casa, baixar sets exclusivos e conferir as

produto só é encontrado em Cinqapura, últimas coberturas fotográficas .

PROGRAME-SE

Local: CHOPERJA BIERBUDE
Dia e Horario: 05/07 • a partirdas i7h30!1lin
Atrações: Música ao vivo comQuarteto Em Três +

happy hour até 20h (evento diário, com
.

50%
desconto nos petiscos).
+ Info: 47 3275 0537

Local: SCAR LOUNGEBAR
Dia eHorario: 05107· a pârtirdas i8h
Atrações: Acústico com Renato Aguiar + rodízio
de petiscos + double chopp até 20h.
+ Info: 47 3371-15190u 8406-6555,

Local: CHOPERJA BIERBUDE
Dia eHorario: 06/07· a partirdas 17h30lnin
Atrações: Música ao vivo com Jeasy E Natá +

happy hour.
+ Info: 4732750537

Local: CLUBEATLÉTICO BAEPENDI
Dia eHorario: 07/07· a partir das 23H
Atrações: Edição 2007 do tradicional Baile de
Férias. Animação com Pop Band.
+ Info: 47 3371-0222
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28 I QUINTA-FEIRA, 5 de julho de 2007 SANTA CATARINA O CORREIO DO POVCl'
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

APENAS 47% DOS EXPORTADORES ESPERAM O AUMENTO DAS VENDAS

Fiesc lança diagnóstico
sobre o setor de exportação
Principal motivo
para a previsão
pessimista é a queda
no câmbio, aponta Fiesc

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Manter ou diminuir as

vendas externas este ano, é o

que prevê mais de 50% dos

exportadores do Estado,
segundo o Diagnóstico do
Setor Exportador Catarinense
2007lançado pela Fiesc (Fe
deração das Indústrias), na
sede da entidade. O levan

tamento, publicado com o

apoio da editora Aduaneiras,
foi realizado com base em 105

empresas.
O estudo aponta que 26%

dos empreendedores entre

vistados acreditam que as

vendas tendem a subir em até

10% e apenas 21% confiam

que o aumento pode serainda
maior. Para 31% dos expor
tadores consultados, as expor
tações devem permanecer
estáveis. Os mais pessimistas
que chegam a 22%, calculam
queda. Questionadas sobre o

percentual de redução
estimado, amédia obtida des-

DIVULGAÇÃO

Quaresma aponta o câmbio baixo e a concorrência com produtos da China

tas empresas foi 35% em

relação aos valores expor
tados em 2006.

Para 22% dos empresários,
a desvalorização do dólar.nos
últimos três anos foi respon
sável pela redução nas vendas
externas. De acordo com o

diretor de Relações Indus
triais da Fiesc, Henry Qua
resma, também contribuiu

para a queda a concorrência

acirrada com produtos chi
neses e a alta: carga tributária.

Ainda em relação ao dólar,
um total de 26% apontou que
o câmbio baixo causou a

queda na rentabilidade dos

negócios com os outros países.
E 21% .reclamam da dimi

nuição no faturamento.
Os exportadores que

prevêem alta nas vendas
deste ano, defendem que os

principais motivos que os

levam ao crescimento são a

busca por novos mercados, a
fidelização de clientes, au
mento da capacidade produ
tiva e da quantidade e incre

mento no preço de expor

tação,. além de desenvol
vimento de novos produtos
para exportação e reestru

turação interna.

As exportações no Estado
cresceram pouco em 2006. O

avanço foi de apenas 6,83%,
contra 16,2% do incremento
das vendas externas brasi
leiras. Por outro lado, as

importações catarinenses

aumentaram consideravel
mente e alcançaram 59%.
<'

se apresenta projeto de
educação ambiental.
SALVADOR

Política e financiamento da

Educação Ambiental em

âmbito estadual são alguns dos
pontos que serão discutidos

hoje no encerramento do
Encontro Nacional de Ges
tores de EducaçãoAmbiental,

,

, em Salvador. A coordenadora'
do Núcleo de Educação
Ambiental da Secretaria de
Estado da Educação, Sandra
Figueiredo, fará uma expla
nação geral de como vêm se

desenvolvendo os projetos na
área em Santa Catarina.Um
dos projetos é o de Educação
Ambial (Ambiental e Ali

mentar) que já vem servindo
de referência aos outros

estados brasileiros. "Tenho
certeza que teremos uma

ótima atuação, devido ao

grande desempenho de todos
os segmentos nas ações de

EducaçãoAmbiental no nosso

Estado", destaca a coorde
nadora.

O evento é promovido pelo
Órgão Gestor da Política
Nacional de Educação Am

biental, formado pelosMinis
térios doMeio Ambiente e da

Educação e Secretaria de

Educação da Bahia. Durante
o encerramento serão apre
sentadas estratégias de ação
compartilhada da Educação
Ambiental no país expressas
em um documento elaborado

por técnicos e gestores do
encontro.

Técnica da Diretoria de

Educação Básica da SED,
Sandra Figueiredo vai abor
dar' o Projeto de 'Política
Estadual de Educação Am
biental em Santa Catarina,
discorrendo sobre a Lei
Estadual 13.558. O pro

grama catarinense foi apro-.
vado no âmbito do CIEA
em 2006:

SUPERSIMPLES

Fazenda lança
cartilha
A Secretaria de Estado

da Fazenda está editando
uma cartilha para sanar dú
vidas em relação ao ICMS
sobre o Simples Federal. Até

.

o final desta semana, a publi-
,

cação estará disponível no
site www.sef.sc.gov.br, "Na
medida em que novas dú
vidas forem surgindo, a equi
pe da Fazenda fará a atua

lização das informações",
explica Almir Gorges, dire-

'

tor de administração tribu
tária. A iniciativa da Fazen
da foi tomada por causa da

grande procura telefônica

por informações. Além da
cartilha on-line, também
estarão disponíveis os plan
tões telefônicos em todas as

I

regionais da Fazenda, com
suporte da gerência de

tributação, em Florianópolis.
Os telefones das regionais
também estão disponíveis no
site da Fazenda.

Pelo Estado
Onde � quando

Desde o surgimento dos nomes dos vereadores Juarez Silveira (sem partido) e
Marcílio Ávila (PMDB) na Operação Moeda Verde, o governador Luiz Henrique

declarou-se contrário a "pré-julqarnentos" À época, Juarez pediu afastamento da di
retoria de planejamento do Codesc, mas Marcílio foi mantido na direção da Santur.
Defensor da manutenção plena do Estado de Direito, LHS preferiu não transformar
indícios e suspeitas em execução sumária. Ontem; um novo elemento redesenhou
esse cenário. É certo: a cassação dos mandatos dos dois vereadores pela Câmara de
Florianópolis torna insustentável a manutenção do apoio do Executivo. Licenciado,
LHS não é quem deve receber os pedidos, e sim o vice, Leonel Pavan, que cumprirá
as praxes. Independente do destinatário, as exonerações já estavam acertadas no

que se pode chamar de "acordo de cavalheiros" Tanto Marcílio quanto Juarez já sa

biam que uma condenação - mesmo que política - deveria ser respondida com um

único só gesto: pedir o chapéu. É questão de onde e quando.

Primeira vez
Deputado federal Claudio
Vignatti (PT) comemorou ontem a

reunião da Frente Parlamentar de
Fortalecimento da Mídia Regional,
coordenada por ele, com o Ministro
Franklin Martins (Secretaria de
Comunicação da Presidência da
República). "Essa reunião foi um
grande avanço, porque o governo
reconhece a necessldade de
fortalecer a mídia regie�,al e quer
encontrar formas de democrati2'iJr
a informação e as campanhas
publicitárias pelo interior do
país': Segundo Vignatti, é a primeira vez que governo e representantes de veiculas de
comunicação do Interior do país se reúnem para construir proposta nesse sentido.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.co,m.br

CHICO COM CARLA DARIANO E ROBERTA KREMER/FLORIANÓPOLIS E FRAN.CO VASCONCElLOS/SOMBRIO

Associados: AGazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade -

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O .

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã
Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia . Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Trbuna- Tribuna Calarinense - Voz Regional

Na comitiva?
A especulação do paradeiro do presidente da
Santur, Marcílio Avila, ontem, enquanto seu

destino estava sendo selado na Câmara de
Vereadores de Florianópolis gerou inúmeras
versões. Teve gente que garantiu que Ávila
estava na comitiva do governador luiz 'Hen
rique da Silveira, na Itália. Bola fora. Ávila está
nos Estados Unidos em viagem oficial pelo
órgão..O atual presidente da Santur teve seu

mandate cassado por 11 votos a 3, e deve pe
dir exoneração do cargo ainda esta semana.

Aprovado
Projeto encaminhado pela Fampesc ao presi
dente da Frente Parlamentar das Micro e Pe

quenas Empresas, José Pimentel (PT-CEl, foi
aprovado pela Câmara. A federação apresen
tou sugestão de mudança no Supersimples.
Uma das propostas aprovadas é o enquadra
mento do setor de transportes de carqas, que
antes era excluído do cálculo. Outra alteração
é ampliação do parcelamento de débitos para
dívidas vencidas até 31 de maio deste ano.

Mandato
A juíza federal Eliana Paggiarin Marinho toma
posse hoje como diretora do Foro da Justiça
Federal em Santa Catarina para mais dois anos
de mandate, A magistrada, que administra a

instituiçãodesde 27 de junho de 2005, foiman
tida no cargo pela nova presidente doTribunal
Regional Federal da 4a Região, desembargado
ra federal Silvia Maria GonçalvesGoraieb.

Câmara pára
Vereadores de São José Carlos télís de Souza,
Clara Inês Girardi e Salézio Zimmermann con

seguiram liminar na Justiça que impede a Câ
mara Municipal de reduzir o recesso de 30 para
is dias. Todas as comissões devem parar até o

final de julho. Para o presidente EdioVieira, a de
cisão beneficia o prefeito Elias, que ganha mais
30 dias nos prazos das comissões processantes
contra o executivo.

Associação dos Diários do Interior

Oeacordo
Durante a primeira reunião do Fórum Par
lamentar Catarinense, terça-feira (3), o

deputado federal Valdir Colatto (PMDB)
sollcitou que seja incluído na pauta de rei

vindicações ao Governo Federal a recriação
da Superintendência de Desenvolvimento
do Sul (Sudesul) e a inclusão da Região Sul
no Fundo Nacional de Desenvolvimento
Regional que será proposto pelo Ministério
da Fazenda na Reforma Tributária.

Vendas em alta
As vendas reais das indústrias catarinen
ses foram ampliadas em 8,18% de janeiro

.

a maio deste ano em comparação com o

mesmo período de 2006. O índice foi di
vulgado, ontem, pela Fiesc. O aumento foi ,

maior do que o dobro alcançado nacional-
.

mente, que atingiu apenas 4%. Os setores
. que puxaram os negócios no Estado foram fi

alimentos, máquinas e equipamentos, pa
pei e celulose e produtos de metal.

Sentidos
A Escola de Ensino Básico Municipal Sertão
do Piritu, em São João do Sul, é pioneira no

tratamento de deficientes auditivos/visuais.
É a única escola municipal da Associação
dos municípios do extremo-sul catarinense
(Amesc), que abrange 15 municípios, com
classe para alunos especiais. A rede estadu
al disponibiliza outras 19 turmas na Amesc.

Novo site
O site do Tribunal de Justiça de SC estará
de cara nova a partir do dia 13. A refer
mulação foi realizada sob o comando do
presidente da Comissão Geral de Informá
tica da instituição, desembargador Carlos
Prudência. O trabalho foi apresentado aos

desembargadores ontem, durante sessão
administrativa do Tribunal Pleno. A página
do TJ (www.tj.sc.gov.br) recebe mais de 50
mil acessos diários.
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EM 2007, VALOR RETROATIVO DO FPM DEVE CHEGAR A R$ 450 MILHÕES

� setembro, outubro e
U

nbvembro.
) i Os pagamentos serão feitos

sfmpre em dezembro de cada

aro., O valor referente a

dbembro de 2007 será pago ao
�

ft fi,m de 2008. Partidos como

p'SDB e DEM queriam retirar
..

qartigo que cita o pagamento

� partir de setembro, na

. t�ntativa de que as prefeituras
pudessem receber, já este ano,
d total de R$ 1,8 bilhão.

� I No entanto, os oposicionis-

1 t�s desistiram da proposta e

�otaram pela manutenção do
� higo. Eles temiam o atraso na

I1romulgação da emenda. Se
fbsse promulgada depois de

sftembro, osmunicípios pode-
'q.am ser prejudicados, rece

I j

Benda apenas os valores refe-

r rrntes a outubro e novembro.

t
•

"É preciso que o governo en

tenda por que estamos votan
do pela manutenção do arti

go", disse o líder do PSDB,
Antonio Carlos Pannunzio

(SP).
A continuação do artigo foi

aprovada por 381 votos favo-

SERViÇO

O que foi aprovado:

R$ 1,8 bilhão a mais para os

municípios a partirde 2008;

R$ 450 milhões ainda esse

ano, referentes asetembro,
'

outubro e novembro;

Os pagamentos serão feitos

sempre em dezembro.

ráveis e uma abstenção. Com
isso, foi mantido o texto-base

aprovado emmaio passado.A
emenda constitucional au

menta o Fundo de Participa
ção dos Municípios de 22,5%
para 23,5% do total arreca
dado com Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IPI) e

Imposto de Renda (IR).
Como se trata de emenda

àConstituição, a Câmara ain
da terá que votar o aumento

do Fundo de Participação dos

Municípios em segundo turno.
Depois, será a vez de o Senado
votar a emenda e, se apro

vada, finalmente será pro

mulgada. "Estamos votando
,

em homenagem aos prefeitos'
brasileiros", disse o líder do

DEM, Onyx Lorenzoni (RS).
(Agência Estado)

I As agências do INSS de
!Iodo o país devem instalar

ité o final deste ano detec-
1Íores de metais nas portas,
botões de pânico e corredores

�e fugas para médicos.

$egundo o Ministério da
Previdência Social, o obje-•

tivo é evitar agressões aos

�eritos.
i

l Neste ano, ocorreram

rerca de 70 agressões contra

�eritos do INSS, segundo a

�ssociação
Nacicnal dos

édicos Peritos da Previ
ência. O caso mais grave foi
egistrado em main, nl1o:>n,-1n

COMPLÔ

Renan diz ser

'vítima da mídia
O senador Renan Ca

lheiros (PMDB-AL) disse
, .

ontem que setores da mídia,
que não conseguiram derru
bar o presidente Lula nas

eleições do' ano passado,
querem agora "ir à forra"
com o objetivo de afastá-lo
da presidência do Senado.
Renan disse que não come

teu nenhum crime, por isso
não vê motivos para respon
der por um processo de

cassação. O presidente do
Senado é acusado de
receber dinheiro do lobista
Cláudio Gontijo, da
construtora Mendes Júnior,
para pagar contas pessoais.

O CORREIODOPOVO

• PELO
O jornalista britânico da BCC, Alan Johnston, 45 anos, disse

em entrevista que seu, cativeiro foi "em algumas ocasiões
aterrorizante". Ele foi liberado ontem após 113 dias de prisão na

Faixa de Gaza.
Em entrevista coletiva conjunta com o deposto primeiro-ministro

palestino, Ismail Haniyeh, o jornalista disse ainda que sonhou
muitas vezes com a liberdade.

O correspondente da rede britânica BBC, seqüestrado no dia 12
de março, disse que só sentiu próxima sua libertação após a

tomada da Faixa de Gaza pelo Hamas, em 14 de junho. Se não
fosse pelos "esforços" do movimento islâmico, avaliou, "teria

passado muito mais tempo preso".
, Johnston explicou que os milicianos do Exército do Islã

"ameaçaram" a sua vida "em várias ocasiões". Mas garantiu que
não recebeu maus-tratos físicos durante seu cativeiro. Ele chegou
a ficar com as mãos e os tornozelos acorrentados durante 24 horas.

O primeiro-ministro deposto Ismail Haniyeh abriu a entrevista
coletiva para ressaltar a convicção do Hamas de que Johnston
devia ser libertado e de que seu seqüestro não ajudava à causa

palestina,

Jornalista
é libertado

após de
113 dias

Johnston disse

que seu cativeiro
era 'aterrorizante'

MEN'SAGEM AO M'UNDO
O grupo Hamas afirmou ontem que a libertação do jornalista Alan
Johnston é "uma mensagem ao mundo" para que comece a

.cooperar e negociar com esse movimento islâmico. O porta-voz
do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que a libertação só foi possível
graças à intermediação do grupo,

MINSTRA DO JAPÃO
Yuriko Koike foi escolhida ministra da Defesa do Japão ontem,
após renúncia de Fumio Kyuma, e é a primeira mulher na história

japonesa à frente do Exército. Koike, ex-apresentadora de TV,
ocupava o cargo de assessora de assuntos de segurança no

governo de Shinzo Abe.

DECLARAÇÃO POLÊMICA
Fumio Kyuma deixou o cargo, no Ministério da Defesa, terça-feira,
3, após a polêmica criada por suas declarações, em que
considerava "inevitáveis" as bombas atômicas dos Estados Unidos

lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra

Mundial (1939-1945).

Jovem morre com explosão de celular
Um chinês de 22 anos morreu após a explosão da bateria de

seu telefone celular, um Motorola, que estava no bolso de

sua jaqueta, informou ontem a.agência Xinhua.
O acidente - o primeiro desta natureza registrado no país -

ocorreu no dia 19 de junho, quando Xiao Jinpeng trabalhava

como soldador em uma fábrica de processamento de minério

de ferro no distrito de Jinta, na Província de Gansu (noroeste).
O jovem levava o aparelho no bolso de sua jaqueta, perto do

peito, e a explosão causou -urna fratura em suas costelas,
que perfuraram o coração.
As primeiras investigações mostram que a bateria do telefone

explodiu após ter sido exposta a altas temperaturas, embora
não se descartem problemas específicos do modelo.

Peixes voadores causam alerta na flórida
DIVULGAÇÃO

Autoridades de uma cidade na Flórida,
. nos Estados Unidos, estão alertando a

população sobre o risco de colisão e

ferimentos devido ao início da estação
dos esturjões, peixes de grande porte
que pulam a grandes alturas fora da

água. Na região do rio Suwannee, três
pessoas ficaram feridas neste ano,
incluindo uma mulher em um Jet Ski e
uma garota que teve a perna quebrada
quando um peixe pulou a bordo de seu

barco.
Com o crescimento do tráfego no rio,
próximo à cidade de Branford, os

esturjões entram para a lista de coisas

que ameaçam a Flórida, junto com

jacarés e furacões,
'

[âmara aprova mais
terba para municípiosI. .

I JOSÉ CRUZ/ABR

Alpartir de 2008,

p,efeituras terão

) acréscimo de

$ 1,8 bilhão

B BrSíLlA
! Quase trêsmeses depois da

plomessa do presidente Lula

a�s prefeitos, o plenário da

Câmara aprovou na terça
ftira, dia 3, o aumento de um

p6nto percentual do Fundo de
IT P�rticipação dosMunicípios, o

qbe significa um acréscimo, a

partir do ano que vem, de
cerca de R$ 1,8 bilhão por anoo

IT np repasse às prefeituras. Em
2D07, serão pagos R$ 450 Deputados aprovaram o aumento de 1 % n2,fund�: ilhões referentes aos meses

I
IINSS deve providenciar
, �ções contra agressões

SAO PAULO o perito José Rodrigues de
Souza foi assassinado em Pa

trocínio (MG) por um ho
mem que teve pedido de

aposentadoria por invalidez
. negado.

Nessa semana, o porteiro
Sidnei Ribeiro foi preso após
tentar dar uma cadeirada e

.

um soco no médico Marcel

Rocha, da agência de Ribei-.
rão Preto. De acordo com

Euclides Paulino Neto,
gerente do INSS de Ribeirão,
o homem tentou agredir o
médico após saber que o

pedido dele para conseguir
afastamento no trabalho seria
indeferido.
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BELEZA: 2008 PROMETE UMA ESPÉCIE DE RESGATE DOS ANOS 80 E 90

Charme e 'sensualidade

No Verão'de 2008
Conforto será uma
das palavras-chaves
na estação mais

quente do ano

Amoda usadà no próximo
verão será uma espécie de

resgate dos anos 80 e 90. Os
macacões estão de volta
sendo que as modelagens
mais largas vieram para dar
conforto e sensualidade.

As calças com o cavalo
mais baixo, podendo chegar
à altura do joelho, são a

grande novidade. Os shorts

t \ continuam imperando, mas

desta vez com o cós mais alto.
As camisas são muito

democráticas. Vão desde o

estilo alfaiataria, com cumpri
mento um pouco maior po
dendo ser usadas como

microvestido, até aquelas
confeccionadas em tecidos

transparentes.
Alguns estilistas aposta

ram numa releitura dos anos

20 adicionando franjas aos

seus modelos. Mais sensual

impossível. As sedas, os

plissados e drapeados farão a

diferença.
Além dos vestidos, que

.

serão o grande 'sucesso da

estação, vale destacar as

calças de cintura alta e os

tecidos metalizados. Falando
em metalizados, eles "infes-,
tarão'' também a moda praia.

Tecidos leves na roupa de Marcelo Quadros

I •

As pantalonas terão

cintura alta; destaque para os

shortinhos bem curtos e de
cintura alta (os "hot pants")
que poderão ser combinados
com blusa de manga ampla es

tampada e marcando a cintu

ra. Lembrando que as estam

pas serãomais geométricas do
que florais.

Nos pés, democracia total,
mas os saltos estarão mais

grossos e as sandálias com

pequena plataforma na frente
serão as vedetes da estação.

O jeans é eterno e ganhou
versões coloridos e continua

com.a modelagen "skinny".
Use e abuse dos laçarotes,

(inclusive na moda praia),
lenços e suspensórios.

AGÊNCIA FOTOSITE

Blazer no verão ganha uma nova leitura. A criação é
da Priscilla Darolt

o jeans ganhou recortes, aberturas e zíperes. A Zoomp A elegância da grife Maria Bonita aparece no moletom

aposta no esporte chique .
usado em terninhos e calças

Verão 2008 - Dicas

Pele 1isi�ha e livre de pêlos
. Depois de fazer uma depilação, a sensação é de leveza. Pernas, axilas, virilhas lisinhas. Qu ut

delícia. A depilação corn cera tem conseguido cada vez mais adeptos e vem se firmando cada ve B'i

mais como uma alternativa muito eficiente. O mito de que o método é dolorido vai sendo substituídobi,
por produtos cada vez mais naíuraís e adequados. Existem alguns profissionais especializado Of

que fabricam a cera artesanalmente, usando produtos mais do que naturais como, por exemplo, L
o mel. Veja que estamos nos referindo as pessoas especializadas, não pense que o negócio' o

sair passando mel quente nas pernas.
Para uma depilação perfeita, a preparação pode começar quinze dias antes, com uma estoliaçãc. fi·

Prepare um creme esfoliante com óleo de amêndoas doces e açúcar. Aplique o creme nas regiõe29G
que serão depiladas. Repita este processo diariamente.

Para retirar o creme, basta tomar banho normalmente e depois usar um hidratante. Aliás estaT2
esfoliante serve para retirar as asperezas de cotovelos, joelhos e de todo corpo. Evite aplica! o:

sobre a pele dos seios porque é uma região muito sensível.
No dia em que for fazer a depilação, não use cremes hidratantes ou óleo; Os tecidos qeup

aumentam a transpiração também devem ser evitados.

Após a retirada dos pêlos, também não é recomendado o uso de roupas apertada
principalmente os jeans e as meias-calça: Ficar longe do sol é uma boa medida; pelo menos pooq
dois dias. Usar o protetor solar com ·fatores maiores de proteção porque a pele depilada tende S 9

queimar-se com maior facilidade.
Os pêlos encravados, ao contrário do que muita gente imagina, não são resultado de uma rrsrn

depilação. Os especialistas explicam que os pêlos encravam quando são retirados por complete fa

A pele tem grande quantidade de queratina e o pêlo novo tem dificuldade de romper esta barreísue
natural da pele, enquanto que o pêlo que não 'é retirado totalmente continua a crescer, serne

maiores problemas.

FEIJOADA DA TURMA DA 7aFASE DE COMÉRCIO EXTERIOR DA UNERJ

Dia: 07/07/07
local: Salão da Igreja Rainha da Paz
no Bairro Vila Nova
Valor: R$ 10,00
Crianças com até 10 anos não paga,
mediante documentação.
Serviremos das llh30 às 14hOO

Feijoeiro: Sérgio tazzeris

Música ao vivo no local

I
...

Bilhetes disponíveis com: turma da 1a fase de Comércio Exterior

MEXfTEl3275-1902, CIVEl ANANCIAMENroS 3275-3300 EJORNAl O CORREIO DO POVO 3371-1919

comissaodeformandos@yahoo.com.br

Apoio: Criciúma Coltstruçõ�s, Jornal Corrpio do Povo,
Civl'l Financiaml'ntos! Arroz Urbano, GráfiGcllmprfssul e Mexitel T�lefones.-

'" "
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Os artistas do II ir
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A alegria do circo será
revivida no "Domingão"
através de artistas famosos

que estão treinando para
.. fazer números de mágica e

% acrobacias
.

Uma trupe para
lá de dedicada
está há mais

de quatro semanas se
ti, preparando para entrar

no picadeiro e estrear o

novo quadro do

"Domingão", o "Circo do

Faustão", neste próximo
domingo. As atrizes

Carol Castro e Angelita
Feijó, a modelo Gianne

Albertoni, a cantora

Luiza Possi, os atores

Rodrigo Lombardi e
Alexandre Slavieiro e o

cantor Buchecha
aceitaram o desafio de
entrar na lona e ensaiar

muito para aprender
números circenses.

N a etapa inicial de

preparação o elenco
'Iisi
lQ'O

passou por um processo
I'_'C, de "sensibilização" para

experimentar os
aparelhos usados nos

l espetáculos e
... ,

desenvolver a

consciência corporal.
Além disso, eles
precisaram trabalhar o
condicionamento físico,
treinar a concentração,
desenvolver habilidades
e praticar exercícios
educativos que
conduzem ao

aperfeiçoamento da
técnica circense. Os
treinos são conduzidos

l' :".! I�.
_

\ ',', �
.
",

O CORREIO DO POVO

Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de suaNisrG'
/." if

Marechal Deodoro da Fonseca, 191
Alameda 25, sala 11- Fone 30

"

por professores.
Para abrigar a

estrutura do circo, uma
lona de 35 x 25 metros

foi montada na Central
Globo de Produção, em
J acarepaguá, e é lá que
acontecem os ensaios

durante a semana. 1,
partir deste domingo, os
participantes farão

apresentações de uma

modalidade a cada

programa. O primeiro
show é de mágica e ele
vai ser mostrado ao vivo.

O circo reproduzido
dentro do estúdio tem os

mesmos aparelhos e

equipamentos de

segurança utilizados nos

ensaios. A música da

dupla terá arranjos
exclusivos a cada

apresentação. A avaliação
'será feita par um júri
técnico, formado par
artistas circenses; e por
um júri artístico, que
analisará a performance
de cadaconcorrente. As

apresehtações terão

duração aproximada de 1
minuto e 30 segundos. Os
votos da platéia também
serão computados. O
telespectador poderá
opinar sobre o

desempenho de cada

dupla pela Internet,
telefone e mensagens de
celular. A nota final de
cada resulta da média dos

jurados, do auditório e do

público.
.

O "Domingão do
Faustão" tem direção de

Jayme Praça e vai ao ar

logo após "Temperatura
Máxima".
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III PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

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

SeX/Seg/Ter/Qui)
(21 h20 - Sáb/Dom/Qua)

.

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

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)
(�4h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- Todos Os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
.(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Mueller 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h20, 16h40, 19h, 21h45-
SeX/Seg/Ter/Qua/Qui)
Ratatouille (Dub)
(14h20 - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(16h40, 19h, 21 h45 - Sáb/Dom)
Cine M�eller 3
Quarteto .Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h20, 16h40, 19h1 0, 21 h50 -

Todos os dias) ,

Cine Neumarkt 4
, Shrek Terceiro (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias) .

Cine Neumarkt 5
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(13h45 - SeX/Seg!Ter/Qua/Qui)
O Mundo em Duas Voltas

(16h50, 19h20 - Todos os dias)
Zodiaco
(21 h15 - Todos os dias)
Ratatouille (Dub)
(14h10 - Sáb/Dom)
Cine Neumarkt 6
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)

.

(14h30, 16h30, 18h30, 20h30 -

Todos os dias)

I

� SERViÇOS
Feira
GUARAMIRIM

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

.Encontro
JARAGUÁ DO SUL
Colégio Marista São Luís
27° Encontro Catarinense de
Alcoólicos Anônimos (AA)
21 e 22 de julho

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 2"0 ANOS
Surto de raiva bovina em Massaranduba

o Correio. do Povo, edição de 26 de junho a 3 de julho de 1987, informava
que no município de Massaranduba, principalmente nas regiões de

Ribeirão Gustavo e Ribeirão Wilde, havia surgido um surto de raiva bovina
transmitida pelos morcegos infectados.

De acordo com (is informações mais de 300 animais, naquelas regiões,
haviam sido vacinados contra a raiva. A vacina é a única forma de evitar a .

doença, informou o médico veterinário Daniel Luiz Ampessan, na época
presidente do Núcleo de Médicos Veterinários do Vale do ltapocu.
A matéria noticiava ainda que não se havia maiores informações sobre o

surto da doença, uma vez que o município não tinha, um veterinário da

Cidasc, órgão ligado a saúde animal, No entanto, dada a proximidade, os
.

produtores de Jaraguá do Sul e demais municípios da região deveriam

prevenir-se ante a uma possível propagação do mal.

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

Essa é a pequena Xuxa cuidando da casa, clicada pela leitora Eliane Konell
Dalcastagne.

•.UTILIDADE PÚBLICA
�Festa
A 2° Festa Juliana da

Associação de
Moradores do Bairro dos
Imigrantes acontece no

dia 7 de julho, às 17h30,
no Centro Recreativo da
Amobini (Rua Luís
Balistieri, 222).

�Solidariedade
O Sábado da
Solidariedade acontece
no dia 14 de julho, a

partir das 11 h30, no
estacionamento do
terceiro piso do Shopping
Breithaupt O ingresso
custa R$ 15.

�Tradição
A Apae de Guaramirim

promove no dia 7 de

julho, junto com a I Feira
de Ponta de Estoque,
uma tradicional Feijoada,
no Pavilhão de Eventos.

• PREVISÃO DO TEMPO

Tempo firme em Santa Catarina

A massa de ar seco mantém o tempo
firme com predomínio de sol. Temperatura
em elevação. A umidade relativa do ar

aumenta em relação aos dias anteriores,
com a mínima em torno dos 50% no

Oeste e Meio-Oeste.

.. Jaraquá do Sul e Região

HOJE SEXTA, 6 SÁBADO DOMINGO

MíN: 1.30 C MíN: 15° C MíN: 15° C MíN: we
MÁX: 23° C MÁX: 240 C MÁX: 25° C MÁX: 22° C
Ensolarado Sol com nuvens Sól com nuvens Nublado

� Fases da lua

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

nublado

Ü CORREIO DO POVO (

• ANIVERSÁRIOS

LEIA' O MUNDO

I
I
I

I

�
11
I
I
I
i
I

!
I

I
I

.�
I
I
I

LORIANÓPÓLlS:
fVlíN: 15°/ MÁX: 23° I

I

f
I

I

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do Povo.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Enquanto Clara vibra com a noticia,
Conrado fica perplexo. Eva diz que quer
fazer as pazes com Max e Conrado teme

que ela não consiga. Matilde diZ que
Joaquim foi caridoso, mas Loreta não se

convence. Flora entrega a mala para
Joaquim. Mauro convida Pérola para sair,
mas ela recusa. Bernardo pede a Loreta

permissão para namorar Joyce. Eva diz

a Peter que se ela conseguir juntar
Conrado e Nina talvez fique curada ou,

pelo menos, morra em paz.Lucas diz a

Nina que vai voltar a estudar e que só

poderá vê-Ia nos finais de semana.

Joaquim propõe que Matilde fique e

ajude na casa. Conrado insiste em saber
de Peter se Eva está bem para viajar.
Max se declara e dá um beijo em Pérola.

� GLOBO - 19H

Sete Pecados
o quarto de Beatriz pega fogo. Ágatha
pede para Marcelo pegar a estátua no

quarto de Beatriz. Barão faz a mesma

proposta a Hércules. Romeu deixa Juju
pensar que ele passa por dificuldades
financeiras. Beatriz descobre que sua

estátua desapareceu e chama a polícia.
Rebeca sugere que ela contrate um

detetive. Beatriz insiste que Dante aceite
o emprego. Pedro contrata Cíntia como

recepcionista de seu restaurante. Beamz
convence Pedro a encomendar os

doces de Clarice. Beatriz revela a Ágatha .

que pretende sabotar os doces, para
que Dante se endivide ainda mais.
Clarice aceita a proposta de Pedro e

recebe um adiantamento. Beatriz acusa

Ágatha de roubar sua estátua.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Jáder se impressiona com o que Neli lhe
conta. Heitor diz a Joana que a única
saída será vender o apartamento em

construção. Neli conta a Jader sobre o

golpe de Umberto.Jáder diz que' vai
pagar a dívida de Joana. Lúcia manda
Mateus se dedicar mais aos estudos.
Taís mandá Ivan conseguir uma

assinatura de Paula. Dinorá comenta

que se Gustavo pedir perdão, ela o

aceitará de voãa Ivan obriga Paula a

assinar a sua dispensa na carteira de
trabalho. Lúcia aceita a proposta de
Antenor de ter um filho com.ele. Dinorá
sai correndo quando Gustavo fala em

oficializar, a separação.Taís treina a

assinatura de Paula. Taís e Ivan saem de
barco. Camila e Fred voltam de lua-de
mel. Joana descobre dinheiro em sua

conta.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
Leonardo descobre uma pista de Plínio
com os capangas de Lucio. Juarez o

segue sem que' ele saiba. Stella e

Marcelo encontram por acaso Xico e

Cléo no restaurante. Constrangimento
de Cléo. William mostra a Marcelo a

chave misteriosa e diz que, Drica pode
estar correndo perigo. Pedro e Nina

passam a noite juntos. Agenor é
transferido da prisão, e William, por
acaso, vê o momento da transferência.
Vicente conhece Laura. William e Eliana
vão até a ilha, em Angra, procurar ó
lugar onde Agenor enterrou o filho de
Fausto.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jacson fica pasmo com a derrota de seu

soldado para o baixinho. Carmo enfrenta

,Nogueira, puxando assunto sobre Urna
.

certa diligência secreta conduzida por
ele e Hélio, lembrando que foi numa
dessas que o inspetor Alencar morreu
em suspeitas circunstâncias. Nogueira
avisa que já pediu formalmente à
Secretaria de Segurança a transferência
de Carmo. A delegada devolve dizendo
que se ele está insatisfeito com seu

serviço, ela também está com o dele,
afirmando não ter a menor confiança no

delegado e na condução da delegacia.
Nogueira a desafia a entregá-lo à
corregedoria, adiantando que Carmo
será ridicularizada.

'�.
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� �PROTAGONISTA ��NOVO PRO.
a "Conexão Xuxa" tem

prevista para agosto e de

ser exibido nas tardes de

sábado ou de domingo. Ainda
não está definido. A

Fernanda Vasconcellos

sentiu o gosto da fama

quando Viveu a Nanda, em

"Páginas da Vida",
personagem que deveria

aparecer somente no início

da trama, mas caiu no gosto
do público, e ficou até o

final aparecendo como um

fantasma do bem. Agora, a
atriz foi escalada para viver

o personagem principal de
"Milagres de Amor". É uma

grande oportunidade para a

atriz.

disputas de esportes ra

Tudo com a participaçã
famosos. Pérola Faria

Alemão, Rodrigo Faro

Vasconcellos e Ferna

serão os primeiros a

participarem.

pára sét(! est
brasileira do F

Vol "America' s Next Tap

• SUDOKU • DIVIRTA-SE

�RESPONSABIUDADE
A vida de Cássio (Marcello
Antony) vai passar por uma
reviravolta, em Paraíso

Tropical. Ele flagra Mateus

(Gustavo Leão) na cama com

Tatiana (Lidi Lisboa) e furioso
diz que Mateus deve ter

cuidado para não ter um filho

indesejado, assim como

'aconteceu com ele. Mateus
fica arrasado e decide
esquecer Cássio. É daí que
Cássio percebe o quanto ama

o rapaz e decide assurní-lo
como filho. Então, pai e filho

'

se tornam inseparáveis.

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

Otimismo

Dois homens estavam conversando, quando uma pomba passou
e fez cocô em cima do carro novo de um deles. Este, que adorava
automóveis, ficou "pê da vida" e começou a gritar, histérico:
- Sua pomba idiota! Burra!Vai ver se eu tô lá na esquina!
O amigo otimista por natureza, solta essa pérola:
- Calma ... Pense positivo! Que bom que foi só uma pomba!
Agradeça a Deus por ele não ter colocado asa nas vacas!

A loira ganhou do namorado uma garrafa térmica de presente.
Deslumbrada com aquele instrumento fálico ela pergunta:
- Para que serve isso?
O namorado paciente explica:
- A garrafa térmica mantém quente,o que é quente e mantém frio
o que é frio!
A loira retruca com a naturalidade que lhe é peculiar
- Ué! Mas ela nunca se confunde?

, Garrafa inteligente

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica muito simples e viciante. O obietlvoé 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

-Capricórnio 22/12, a 21/1
Ar puro e natureza sempre é melhor, mas
sua montanha de meditações pode ser bem
aí no meio da sala, em qualquer lugar.
Mantenha-se afinado com seu tom,
múltiplas são suas escalas. Até os

capricornianos mais compromissados com

o mundo material se nutrem da conexão
com sua subjetividade.

Áries 20/3 a 20/4
Não deixe que as lutas no mundo externo e

preocupações com a vida material o
absorvam demais, impedindo de dar

atenção às lutas e demandas internas. Há

sempre muitas coisas rolando por aí:
mantenha-se atualizado. Cuidado pra não
acabar tropeçando no que esquece pelo
caminho.

Libra 23/9 a 22/10
Você pode não estar vendo perspectivas
estimulantes, mas se não se deixar

escorregar pelo túnel de estranhos

pensamentos sobre si mesmo, tudo pode
mudar. Saia a passear, circular entre gentes
e ambientes. Seu elemento é o Ar, precisa de

ventilação pra embalar sua balança e voar

por paraísos.
.

Câncer 21/6 a 21/7
Em sua concha acústica, multicoloridas
programações. Caranguejos de espírito
elevado desfrutam ao máximo a variedade
dos ciclos da vida, colhendo
enriquecedoras experiências. No cinema do

dia-a-dia, criam imprevisíveis roteiros,
surpreendendo a si mesmos. O que está
em cartaz?

Touro 21/4 a 20/5
Uma linha fina separa a determinação da
teimosia. Bem canalizada, com clareza de

propósitos, sua dedicação a uma causa, ,

pessoa, seja o que for, pode levá-lo a

resultados muito positivos e

recompensadores. Você tem muita força de
vontade e é ultra-resistente ... Hãn? É, às
vezes até demais.

Escorpião 23/10 a21/11
Para ser bom em alguma coisa, não há que
necessariamente ir ao mais alto grau de

especialização. Um único foco pode ser

limitante e logO esgotar as possibilidades .

Levante a cabeça, olhe ao redor, num só
relance você capta vários lances.
Experimente a versatilidade, explore suas

habilidades.

Aquário 21/1 a 18/2 '

Aquarianos têm a mente flexível e aberta,
mas, vez ou outra, também têm seus ",

ataques de fixação em uma idéia. Nesses·

momentos, passam por uma espécie de

cegueira da razão e/ou da emoção,
querendo que coisas ou pessoas se

encaixem em seu filme. O que será que não
estão querendo ver?

Leão 22/7 a 22/8
Podem ser muitos e incessantes os apelos
do mundo lá fora, mas não permita que
invadam o território real e tirem seu

sossego. você está numa fase de intensa
atividade interior, vivendo grandes
transformações pessoais, precisa se

preservar para usufruir completamente
desse processo,

Virgem 23/8 a 22/9
Se; nas suas relações, há algo fora do

lugar, não espere que adivinhem o que
você está sentindo e pensando, não conte
com a sensibilidade alheia, ainda mais que
você não é um ser de fácil leitura. Num
bom papo, bem tranqüilo, você fava toda a

roupa suja e ainda organiza os armários e

gavetas.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não estão compreendendo as suas

intenções e seus quereres? Talvez só

dependa de você esclarecer as coisas. Evite,
porém, o excesso de recursos na prosa:
deixe falar a emoção, que é mais direta,
sincera e não dá margem a tantos mal
entendidos. Se o que importa é o essencial,
pra que complicar?

Sagitário 22/11 a 21/12
Diante de difíceis decisões, o melhor é parar
um pouco de pensar e deixar o assunto

descansar, permitindo que as respostas
emerjam naturalmente de você. A mente nos

divide, fragmenta, leva por milhões de

caminhos, mas, ao mesmo tempo, é sábia

protessora: não se deixe iludir por
armadilhas.

Peixes 19/2 a 19/3
O que há? Não estranhe se seu humor
estiver meio variável, afinal não é assim tão
raro. Pode haver oscilação maior, sobretudo,
entre a introversão e a extroversão, e

também dificuldade nas escolhas e

decisões. Já que você é uma pessoa que
sabe ver o lado engraçado das coisas, ria
de si mesmo.
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GALÃDAHORA
Embora faça pouco tempo que o

cara mora na cidade, cerca de 2
anos apenas, vem atraindo
olhares feminin�s e arrancando
suspiros apaixonados por onde
passa. Sempre estiloso, às vezes

parecendo o Brad Pitt do
momento, em outros casos

lembrando o ator Luciano Zafir
pela semelhança dos óculos e das
madeixas. Tr a t a-s e do
empresário Marcelo Noronha,
que é uma figura gente boa
extremamente espirituosa e tira
esse assédio literalmente de letra:
para tristeza delas, Marcelo é

casado-emuito bem, por sinal.

QUINTA LOUNGE
Hoje à noite com certeza o

babado certo será de novo no

Kantan Sushi Lounge, com a já
tradicional Quinta Lounge -

festa que começa sempre às 23
horas e movimenta as figuras
mais' bem nascidas da urbe
sorriso. O festerê será

comandado pelo já consagrado
na região DJ David Rausis.

HIGHLANDER
Na noite desta quinta feira, o

empresário e jogador dos bons
Sávio "Highlander" Pradi recebe
seus amigos de pelada no futebol
GT Society da Inha, para um

delicioso churrasco em

comemoração à sua idade nova.

LIXO
O empresário Silvestre Panstein, '

preocupado com e. onda de
incêndios criminosos em sua

empresa de reciclagem de lixo, a
Nicopel, pensa seriamente em

transferir suas atividades para
outro Estado. Na lista de
cidades', consta a capital Brasília.
O motivo da escolha é porque,
além de fugir dos meliantes que
o perseguem aqui na cidade,
Panstein garante que lá tem

muito mais "lixo",'
principalmente próximo ao

Congresso e ao Senado, onde.o
quilo é vendido a preço de ouro.
Eu estico mas nãominto,

NAMORONOVO
O presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá, Rodolfo
Guesser, apesar de ser muito

reservado, já não consegue,
esconder mais de ninguém que
seu coração foi flechado, pelo
cupido. Segundo seus

escudeiros, o nobre edil está

diferente, trocou o perfume da
Avon por um d '

O Boticário,
tem vestido roupas mais alegres e

já pensa até em pintar o cabelo
da cor acaju. O nome e o

sobrenome dela ele guarda a sete

chaves, mas tem deixado escapar
nosmomentos de euforia que ela
não passa dos trinta anos de
idade.

�bell'ar�e

Por Moa Gonçalves - (moagonçalves@netuno.contbr)

IDADENOVA
É bem nesta quinta-feira que Ana Paula Scremin bate as taças, corta o bolo e recebe o merecido coro de
parabéns, porque é a estréia da idade nova dela. Os nossos melhores cumprimentos.

o promoter Chico Piermann, ladeado pelas vencedoras do concurso da Festa à Fantasia,
Karine Luis Duarte e Luciana Grimm que vão curtir o prêmio: uma viagem para Buenos
Aires, está a mil com os preparativos para receber o grupo Inimigos da HP dia 13 de julho
naComBtt

.

Suelen da Silva e Raquel Prust, faceiras depois de curtir o show do Maskavo na Deep

LIONS
Na próxima segunda-feira, o empresário Fred Fabris, da Óptica
Safira, será reernpossado como presidente do Lions Club Jaraguá
do Sul Cidade Industrial. Na ocasião, o discurso será a

continuação dos trabalhos de doação de óculos para alunos das
escolas de séries iniciais domunicípio.

• TE CONTEI!
Hoje à noite, o nosso gourmet preferido, o empresano Ivolnei
Lombardi, pilota cozinha no futebol society GT. O cardápio será

lingüiça na chapa com pirão branco,

Tomar um chope Bõrck e
a saborear as delícias da
Academia do Chopp

SHOW
O meu camarada e excelente cantor Daniel Lucena, ao lado da
irmã Louise Lucena, estará em Jaraguá do Sul no próximo dia
onze de julho para um empolgante show na Scar, relembrando as

emoções do Grupo Expresso, um dos ícones da música de Santa
Catarina na década de 80.

, 'FRASE DO DIA

No próximo dia 14 de julho, a partir das 17 horas, o 15° Grupo,

. \.

Escoteiro Jacoritaba promove em sua sede a ti:adicional Festa Julina
com churrasco.

"É graças a Deus que o Brasil,
tem saído de situações difíceis.
Mas, graças ao diabo, é que se

mete em outras".
Mário Quintana.

Já no dia 13 de julho, a ComBat traz para Jaraguá do Sul o grupo rle
pagode Inimigos da HP.
**

-

Os elogios da semana vão para o pessoal da Cia. da Picanha, que além
do atendimento diferenciado, oferecem as melhores opções em carne

de qualidade. E o que é melhor: a qualquer hora da semana e do final
desemana.

No sábado (7), quem troca alianças na mão esquerda são os jovens
JaksonGrimm e Roseléia Silva. A cerimônia será às 17 horas na Igreja
LuteranaApóstolo Pedro e a recepção na SERMarisol.
**

A italianada de Jaraguá e região está preparada para a 17" Festa Italiana

que acontece neste final de semana no Pavilhão do Parque Municipal
de Eventos de Jaraguá. Só pra lembrar: no sábado tem a escolha da
�inha Italiana.
**

A Feijoada do Vôlei acontece no próximo dia 14 de julho na Igreja
Evangélica Luterana. O babado começa às 11 horas. Mais

informações pelo fone 9157.8897 corn a Tati.

A Dimas, revendedora dos carros importados Hyundai, será outra

empresa presente na Feijoada doMoa, dia 25 de agosto na ComBat.
**

Hoje inicia em Jaraguá do Sul o 53° Encontro de Empresários. O
'evento é uma promoção entreCDL, Acijs eApevi.

A DICA DE H�)JE É:

AURORA BOREAL
ROMANCE

com Donald Sutherland
e Juliete Lewis

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

32752058/99320502

Máquinas de costura, Assistência "

Técnica, Peças e Acessórios '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




