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Violência no túnel
Para ver

Uma mulher foi brutalmente

agredida fisicamente e

violentada na noite de

quarta-feira no interior do
túnellocalizado na Avenida
Waldemar Grubba. A vítima,
na polícia, conseguiu apenas
informar tratar-se de um

homem de cor morena, já"
,

que teria desmaiado depoi�
de ser espancada.

I ;'". .

Passagem construída sob a Waldemar Grubba para evitár atropelamentos vitimou uma mulher na noite de quarta-feira

SOB SUSPEITA REPONDO

Vereadores voltam a questionar
contrato "que terceiriza rnerenda

Cancelas da ferrovia passam
por serviços de manutenção

Câmara de Vereadores prepara a constituição de uma
Comissão de Inquérito que vai investigar o contrato de

terceirização da merenda escolar em Jaraguá do Sul com

empresa paulista. .3

, '

A empresa que mantém contrato com a Prefeitura de
Jaraguá do Sul para dar manutenção às cancelas
eletrônicas localizadas em passagens de nível, começou
ontem o conserto das que foram danificadas. 114
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• EDITORIAL

Uma mídia nacional
Um grupo de trabalho foi

formado para alinhavar uma
proposta para garantir uma
participação maior nas

verbas, campanhas e projetos
do Governo Federal na área
da Comunicação Social para
os veículos do interior do país,
entre eles este Jornal. Esse foi
resultado da reunião entre o

ministro da Comunicação
Social, Franklin Martins, as

entidades das TVs, rádios e

jornais do Interior do Brasil e
deputados federais. O pri
meiro encontro entre as

entidades e o secretário de

comunicação da Secam,
Ottoni Fernandes Júnior, já
foi marcado para a próxima
quinta-feira, em Brasília. A
proposta agradou os repre
sentantes dos veículos do
Interior do país.

Durante a reunião, o

ministro Franklin disse que o

o Governo Federal vem
investindo ano após ano
muito mais nas

. campanhas nos veículos
do Interior"

governo tem omaior interesse
em atender as reivindicações
da Mídia Regional, mas é
necessário construir uma

proposta viável. Ele também
ressaltou que oGoverno vem
investindo ano após anomuito
mais nas campanhas publici
tárias dos veículos do Interior
do Brasil. "O Governo reco

nhece a importância da
Mídia Regional e quer valo
rizar os veículos", ressaltou
Franklin, que sugeriu também

a realização de um seminário
sobre o fortalecimento da
Mídia Regional.

"Essa reunião foi um

grande avanço, porque o

governo reconhece a neces

sidade de fortalecer a mídia
regional e quer encontrar
formas de democratizar a

informação e as campanhas
publicitárias pelo interior do
país", comemorou o presi
dente da Frente Parlamentar
de Fortalecimento da .Mídia
Regional, deputado Cláudio
Vignatti (PT).

-

É a primeira vez que Go-.
vemo e as entidades dos
veículos do Interior do País
vão se reunir para construir

juntos uma proposta. Você,
que leitor de um veículo da
Mídia Regional, sabe da sua

importância e do seu papel
para a comunidade que
representa.

• ENTRE ASPAS'

, 'Se não quiserficar (no Mercosul), não fica".

. '-

,

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, comentando declarações feitas pelo presidente venezuelano,
Hugo.Chávez, de que pretende retirar sua entrada no bloco se o Congresso brasileiro não aprovar
sua adesão até setembro deste ano.

"Vou contar muita coisa".
Juarez Silveira, vereador de Florianópolis e diretor de Planejamento da Codesc (Companhia de Desenvolvimento
de Santa Catarina); depois de ser cassado por quebra de decoro parlamentar fez ameaças contra colegas e

insinuações contra outros políticos. <'

•. PONTO DE VISTA

Ferramenta de apoio ao

empretendedorismo da
micrroregião

.Paulo César Chiodini
Presidente da Acijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

.Conforme as estatísticas,
muitos negóciosmorrem já nos
seus primeiros dois anos de
existência. Não é novidade,
de acordo com as notícias di

vulgadas até com muita fre

qüência, estudos indicando
uma taxa de mortalidade de
até 52,9% dos novos negócios
que surgem no Brasil, contras
tando com o perfil empre
endedor de nosso País formado
por 'mais de' 13 milhões de

, negócios. Ou seja, na mesma

proporção em que nascem

novos empreendimentos,
assistimos o fechamento de

empresas e a perda de postos
de trabalho, muitas vezes

envolvendo famílias inteiras.
Encontrar razões para essa

contradição não é tarefa das

mais difíceis. Basta ver que o

novo empreendedor esbarra
em inúmeras barreiras que vão
das questões burocráticas a

uma insidiosa carga tributária.
Mas, sem dúvida alguma, um
dos pontos vitais é a falta de
um pleno conhecimento da
gestão destes problemas, pois
muitas vezes faltam informa
ções sobre estratégias eficazes
para enfrentarmos os obstá
culos.

É nesse sentido que o asso

ciativismo adquire impor
tância cada vez mais relevan
te. Sozinho, um empreendedor
nem sempre consegue ser

criativo em seu negócio e ao

mesmo tempo competente do
ponto de vista administrativo.
Participando de um movi-

'menta ao lado de outros

empresários na mesma situa

ção, é possível obter mais su

cesso pela junção de esforços
e capacidade de mobilização.

Tanto a ACI]S como a

APEVI atuam facadas no
fortalecimento da atividade
empreendedora, por meio dos
núcleos de negócios e dos
programas de capacitação
com a participação de seus

parceiros, como é o caso de
iniciativas como o Empretec e

o Programa de Consultorias
que as duas entidades ofere
cem em parceria com o Sebrae
para quem deseja desenvolver
um empreendimento ou para
quem já tem o seu negócio
mas deseja melhorar a capa
citação.
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• DOS BLOGS

Acomodação ou

incomodação?
Não bastasse o caos enfrentado
nos aeroportos a incomodação
do passageiro agora começa
bem antes da viagem, pois
apesar de ter a passagem
comprada previamente com
assento marcado e confirmado,
é intorrnado. geralmente pelo
telefone ou e-mail, que o vôo
foi cancelado e terá que optar
pela viagem em outro vôo, até
em horário e dia diferentes. É
triste ver que as compaflhias �,
aéreas estão agindo tão mal
com os passageiros, ajudando
a ampliar o desconforto e a

insegurança nos vôos. Agora
as empresas têm até um setor.
de acomodação, (novo nome

de verbooking?). Esta é mais
uma prática abusiva,
desrespeitosa e típica da

concentração que ocorre no

transporte aéreo comercial. A
Gol está aproveitando a

bagunça geral e a inação das
autoridades para fazer
overbooking disfarçado de
reacomodação.

��arlainesdDlcl.folha.b�Og.uol.com,br

• DO LEITOR

IMdij�uiMARTINS
Ademar de Barros
da era moderna
o senador Joaquim Roriz

(PMOB-OF), que renunciou
quarta-feira, para não ser

cassado pelo desvio da
bagatela de R$ 2 milhões do
Banco de Brasília, governou o

Distrito Federal em três
ocasiões. Político de estilo
dos grotões goianos, Roriz é
odiado pela classe média da
corte, por fazer uma política
assistencialista e ser apontado
como o principal responsável
pe� inchaço da capital. Na
sua segunda gestão, Roriz
promoveu uma distribuição
desordenada de lotes nos

arredores de Brasília, atraindo
nordestinos e muita gente que
.rnora nas cidades de Goiás
próximas a Brasília. Adepto da
política do toma-la-dá-cá,
Roriz, entretanto, pode ser

considerado o Ademar de
Barros da atualidade. ,

Governador de São Paulo,
Ademar entrou para a história
com a pecha do "rouba, mas
faz".

� www.blogdomagno.com.br

Democracia 'e Liberdade

A discussão sobre Demo
cracia e Liberdade de Im

prensa, no caso específico da
Venezuela, quase sempre
esquece de incluir o problema
da Soberania e do Estado
Democrático de Direito.

Insculpidos no Direito
Internacional, a soberania
surge como uma garantia na

defesa dos interesses dos
países, para evitar justamente
a ingerência das nações mais
poderosas sobre seus inte
resses locais.

O Estado Democrático de
Direito permite que, através
de um arcabouço legal, ba
seado numa constituição,

cada nação possa resolver seus
problemas, longe da arbitra
riedade muito freqüente nos

governos autoritários.
Influenciadas pelo pro

cesso de globalização, algu
mas pessoas passam a.criticar
a atitude do presidente Hugo
Chaves, baseadas apenas em

informações obtidas pela
imprensa, que neste episódio,
explora exaustivamente a

idéia de que houve uma

agressão à Democracia.
Democracia, aliás, que se

transformou num santo re

médio para manter vivo o

discurso neoliberal da igual
dade entre as pessoas.

filil£1KFOURI

o importante é
a classificação!
Dunga fez tudo certo. Se a J

seleção da CBF poderia
perder até por dois gols de õl
diferença do fortíssimo )51

Equador, por que arriscar? O J P
insinuante ataque equatoriano 8)
só teve duas chances de gol. rrr

E não me venham com essa, .rrr

história de que o Equador 30
perdeu para o Chile e para Ó

3DMéxico, porque cada jogo
tem sua história, ora bolas! E �"

tanto isso é verdade que Telê )B

Santana, digo, Dunga, voltou U

para o segundo tempo com o )j

mesmo time. Pena que ui
Rabinho tratou de quebrar a
magia, ao pedalar na frente
de um equatoriano, que o

segurou, e o árbitro marcou :;D
pênalti. Só que sábado
começa o mata-mata e talvez
o banco seja um bom lugar
para ele. Porque não

podemos correr riscos. E
vamos pegar o exuberante
Chile que, como se sabe,
joga com duas linhas de
quatro, Um perigo!

�blogdDjUCa,bIOg.UOI.com.br

•Giovanni Tonet
Advogado 'j

)

li

:H

A opção pela crítica feroi;
esquece de ampliar o debate;
,

. )n
Justamente porque seus mte>

resses globalizados caminha�
.

numa direção oposta e jamais rni
c .

d ,n(�'roram questiona os com tantã
.u

veemência no período em que'
os governos da América

.

Latina dançavam sob a batuta
do fuzil, da tortura e dG1

c
desrespeito aos direitos dos
cidadãos.

Pela sua natureza dinâmi2
ca, a democracia precisa se¥
construída e aperfeiçoada
constantemente e a liberdad�
deve manter-se atenta ao'sl
limites impostos pelo própri�estado democrático de direit?i!

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail! c
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa B UPostal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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fESTIONANDO: VEREADORES QUEREM DETALHES DE CONTRATO COM EMP�ESA PAULISTA

omissão de Inquérito para

Mesmo com

aexpâcações do

Executivo, a CI
sera instalada

CELSO MACHADO

JARAGuÁ DO SUL

Dois pedidos de informa

ções formulados pelo vereador
Ronaldo Raulino (PTB), com
questionamentos sobre o

contrato de terceirização da
merenda escolar estão na

mesa do prefeito Moacir

Bertoldi (PR). Em um deles,
datado de 5 de .junho, o

vereador faz onze indagações
ao Executivo, incluü';'do o
conteúdo do contrato firmado
com a empresa SP Alimentos
há mais de um ano. E, ainda:
quantas escolas são aten

didas, qual o número de alu
nos atendidos em cada uma

delas, se o número de refei

ções é servido por dia efetivo
ou por escolas, o valor uni
tário da cada refeição, as con
dições de pagamento, local
onde os alimentos são prepa

rados, a origem deles, se

funcionários da prefeitura são

utilizados neste trabalho, se o
aluno, respeitado o valor

unitário, pode repetir a refei
ção e, finalmente, se a empre
sa disponibiliza um profis-

Raulino diz que as respostas do Executivo aos pedidos de informações serão investigadas por uma CI

sional para elaborar o cardá

pio, a quantidade servida por
aluno e o valor nutricional
das refeições. Não é a

primeira vez que o assunto é

objeto de questionamentos de
vereadores, o que já obrigou
a vice -prefeita Rosemeire
Vasel (sem partido) a ir à

Câmara de Vereadores dar

explicações. Isso porque à

época a empresa utilizava

espaço físico da prefeitura
para o preparo dos alimentos;

utensílios e mão-de-obra de
servidores municipais. No
outro pedido, com data de 14
de junho. Raulino pretende
obter informações específicas
da empresa, como notas fiscais
emitidas desde o início do
contrato, cópia do alvará de

localização, valores do ISS

(Imposto Sobre Serviços)
recolhido, com cópias dos
documentos de arrecadação e

relatório mensal da cada
unidade escolar sobre o

Merenda
Na verdade, a maioria dos

vereadores com assento na

Câmara de Jaraguá do Sul
não

.

esmoreceu sobre ques
tionamentos a respeito da

terceirização da merenda
escolar. Vem aí uma nova

Çomissão de Inquérito, inde
r?�ndente de resposta que a

J;1jefeitura der sobre pedidos
ªr informações que repousa

�fl. mesa do prefeito Moacir

��rtoldi (PR).

Fortúna
.. f

.

Receita Federal calcula

que a conta da sonegação de
'1

imposto de renda descoberta

�� operação Ouro Verde
desencadeada em [oinville e

ISJ .

araguá do Sul no dia 30 de
cC

warço chegue à casa dos US$
\bilhão. Isso porque o cálculo
�brange apenas os últimos
einco anos. Não é a toa que
alguns negócios crescem igual
àfermento.

Pode?
Câmara de Vereadores de

Itajaí deve aprovar projeto
de lei proibindo' a venda de
bebidas alcoólicas e cigarros
em farmácias e drogarias. Eis
aí um exemplo clássico de

proposta esdrúxula, descabi
da e inútil. Pior que isso é

saber que o autor tem salário

pago com dinheiro do con

tribuinte. E os que perdem
tempo discutindo o assunto,
também

Tem não tem.
Vereador Marcos Mannes

(PSDB) afirma que a prefei
tura de Guaramirim não tem

projetos para moradias

populares. O secretário de

Planejamento Valéria
Verbinem cita contatos com

bancos para financiamento.
Um acusa o outro de querer
tirarproveito político. Porque
o secretário não vai à

Câmaramostrar os projetos?

número de refeições com a

assinatura da diretora respon
sável. O vereador adianta

que, independentemente das

respostas do Executivo, que.
tem prazo legal de fazê-lo em

trinta dias após receber a

comunicação, "uma Comissão
de Inquérito será criada no

Legislativo para apurar a

veracidade do que for .dito

pela prefeitura". Para isso,
revela que já dispõe de seis

assinaturas dos 11 vereadores.

, lVIai� que diret,o

O CORREIO DO POVO

(

Gesser quer mais prazo
para discutir área azul
JARAGUÁ DO SUL

Experiências negativas
com o sistema anterior, quan
do até monitoras foram presas

por causa de discussões com

usuários são exemplos que o

presidente da Câmara de

Vereadores, Rudolfo Gesser
.

(PP) usa como argumentos pa
ra descartar o regime de

urgência solicitado pelo
prefeitoMoacir Bertoldi (PR)
ao Legislativo para aprecia
ção do projeto que reimplanta
a cobrança de estaciona

mento em vias públicas cen

trais, a conhecida zona azul.
Gesser defende uma discussão
mais ampla, envolvendo
setores da sociedade organi
zada, incluindo a Câmara de

. Dirigentes Lojistas. "Ê preciso
cautela, critérios bem defini
dos e não apenas legislar às

pressas para se criar uma

indústria de multas". O vere

ador lembra que é preciso',
também, definir quem vai

gerenciar o sistema e como

isso será feito. "Defendo que
seja empresa local empre
gando mão de obra de Jara
guá do Sul, porém, isso

demandará investimentos

altos. Se for por licitação,
qualquer empresa, de qual
quer lugar, poderá participar
do processo e vencer".

Ontem, a vice-prefeita Rose
meire Vasel (sem partido),
disse que a proposta levada à

Câmara foi formalizada com

conhecimento da CDL, que
defende a medida pela escas
sez crescente de vagas de

.
estacionamento' nas ruas.

Rosemeire descarta o geren
ciamento público do sistema,
que incluirá sábados até o

.

meio-dia, mas opina que a'
mão de obra a ser contratada
deve ser negociada com a

empresa vencedora para

empregar pessoas da cidade.
O sistema segue o modelo

implantado em São Bento do

Sul, onde o usuário só paga o

tempo real utilizado em cada

vaga. (Celso Machado)
PIERD RAGAZZI/DCP

Gesser quer Critérios definidos antes da votação em plenário

A UFSC 2

Curriculo
Dez dos dezesseis deputa

dos federais ca tarinenses

eleitos em outubro do ano

passado respondem a um ou

vários processos na Justiça.
Dos três senadores da bancada

barriga-verde, dois também
estão enrolados com processos
de todo tipo. E é deles que

dependemos para mendigar
recursos públicos.

DIVULGAÇÃO

'IA gente. vê o gover
nador fazendo almoço de

desagravo a quem foi

preso, governador editan
do decreto' para legalizar
jogatina: .. · 'Que todos

ouçam: gaveta não".Do
Procurador da Republica
Celso Três, ae-comentar a
cassação de dois verea

dores dda Capital. .

A UFSC 1
. 'Se algumas pessoas se despissem de vaidades pessoais não
raro com interesses outros, certamente o Vale do Itapocu
já teria consolidado o projeto de construção de um campus
da Universidade Federal de Santa Catarina. Que tem à

disposição área a ser doada por dois empresários da região
em Guaramirim.Com a concordância, diga-se, das

associações empresariais. Mas, exemplos de oportunismo não
faltam. Deputado Carlita Mers (PT) a senadora Ideli Salvati
(PT) e, mais recentemente, o deputado Darci de Mattos
(OEM). De olho nas eleições municipais, tentam atropelar
a legítima pretensão do Vale para levar a universidade para
JoinviUe.

.Do ponto de vista geográfico, visto a demanda regional de
alunos que por certo ocorrerá,' a área em questão é,
indiscutivelmente, a ideal.Além de significativa economia

já que a compra de terreno está dispensada. Entretanto, lá
em Brasília, onde tudo vai ser decidido e não em

Florianópolis como alguém possa pensar, o que vale, via de

regra, é o alinhamento político como moeda de barganha.
Mas o alinhamento em bloco da sociedade organizada em

movimento suprapartidário,· visto que somos órfãos de

representatividade parlamentar pode, sim, mudar o quadro ..
Até porque o súbito interesse, agora, de um aliado do

governador, no caso Mattos, causa estranheza, já que nunca
foi assunto de qualquer discurso de campanha.

Ontem e hoje
No governo de Esperidião

Amin (PP), Luiz Henrique
moveu ação' contrà incen

tivos concedidos pelo Estado
à empresa italiana Marse
galia, que se instalou em

. Garuva, qualificando o grupo
comomafiosos. Agora, em sua

viagem à Itália, LHS entre

gou uma medalha de mérito
ao dono da empresa.
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Cancelas eletrônicas
,

são consertadas
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REC�IO: USUÁRIOS RECLAMAM DE MAU CHEIRO E POUCA ILUMINAÇÃO

O CORREIO DO POVO j
Ir

Jovem é estuprada dentro
.

do túnel da Waldemar Grubba

t
r
,

í
I'
r

./,
I'

,

Homem arrastou a .

moça par� ...
baixo

da rodovia ·por·
volta das 22 horas

KELLY ERDMANN

JARAGuÁ DO SUL

O.túnel para pedestres-da
Avenida Prefeito"Waldemar
Grubba foi cenário do segun
do estupro ocorrido em [ara
guá do Sul emmenos de duas
semanas. O crime aconteceu

no final da noite de quarta
feira quando J.A.M. , de 23

anos, foi arrastada para o local

por uma pessoa ainda não

identificada.

Segundo informações
repassadas pela Polícia
Militar, a jovem saiu da casa

de Uma amiga em direção ao

abrigo de passageiros de
ônibus existente nas proximi
dades. No meio do caminho
foi abordada e levada para
dentro do túnel pelo homem
descrito como de cor morena.
Ela ainda lembrou que ele
vestia jaqueta azul e usava

um gorro sobre a _cabeça.
Amulher relatou também

a fato de ter sido agredida
fisicamente. É que enquanto
era induzida ao lugar onde

i,',

f

s

C

B

?

o

Túnel foi construído como alternativa aos pedestres que precisam atravessar a avenida com segurança �

ocorreu o estupro acabou ba-
.

tendo a cabeça contra a

parede e desmaiou. J.AM. só
acordou cerca de duas horas

depois. Foi neste.momento
que se viu corn machucados

pelo corpo e sem roupa.
O túnel na qual a mulher

sofreu a agressão é utilizado

pormoradores e funcionários
.

das empresas próximas à ave
nida. É o caso da massaran

dubense Patrícia Regina, 20.
Ela: trabalha em uma fábrica
instalada nos arredores e

costuma transitar pelo local
todos os dias, porém evita
fazer o mesmo à noite. "Falta

iluminação. Escureceu, eu

não ando mais ali dentro.
Tenhomuito medo", explica.
-Outra .reclamação é

quanto o cheiro de urina

existente. Há, inclusive quem
passe com as mãos sobre o

nariz. Para a adolescente Joice
de Oliveira, 15 anos, o jeito é

"correr o mais rápido pos
sível". Até o fechamerrto
desta edição, o estuprador

ainda não tinha sido iden
tificado.

_ Em resposta sobre estas
.

questões, o diretor de Obras
do município, Oldemar
Bonatti disse à reportagem do
O Correio do Povo que a

limpeza foi' realizada há
.- quinze 'dias; "Vamos 'tentar, '-"
fazer isso de maneír� cons-

r- ,

tante", afirmou. Quanto a

pouca iluminação, ele

garantiu que vai conferir o

problema ainda nesta semana
e tentar solucioná-lo.

JARAGUÁ DO SUL funcionando. O técnico da B

Dataprom, Guimar May, "

'responsável pela manu

tenção das cancelas,' disse 5

que a maioria delas estragou IJ
.

por "descuido dos moto-

ristas". I

May também garanltiu IJ

que as cancelas que abai�
xam quando o trem não o

passa não estão com defeito. .(

Disse que isso acontece 5

quando o sensor detecta a 13

aproximação do carro que 5

faz amanutenção dos trilhos. .,

Acrescentou que as can-

Ias estãi d I
ce as estao programa as para 13

fecharem mesmo assim, por 1

segurança.
As cancelas eletrônicas G

foram instaladas ern-nove ::J

pontos da cidade em 2005.
Os equipamentos custaram n

R$ 3,6 milhões,

Quatro cancelas eletrô
nicas foram recolocadas
ontem à tarde pela empresa

. Dataprom, responsável pela
manutenção dos equipa
mentos no município.' Na
semana passada, O Correio
do Povo mostrou seis pares
de cancelas que preocu

pavam a população princi
palmente por causa da falta
dos "braços".

Duas cancelas foram

repostas na Bernard� Dorn
busch (perto da Weg 2),
uma na Procópio Gomes

(perto da Rede Feminina de
Combate ao Câncer) e outra

na Rua [cãoRudolfo Loss

(em frente a Florisa). Na
Reinaldo .Rau, uma das
barreira? continua não

CÉSAR JUNKES/OCP 9

Cancela na Bernardo Dornbusch, uma das que tinham problemas

17a Festa Italiana no
-

-

Parque de Eventos_
I

,\
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'1 a Feira do Livro'

começa na 2a feira
JARAGUÁ DO SUL

A partir de segunda
feira, o município será paleo
da "1ª Feira do Livro de [a-

. raguá do Sul". O evento se

estende até dia 1 7 e contará
com a presença de autores

consagrados da literatura
brasileira, como Ana Maria

Machado, Marçal Aquino e

Alcides Buss. Entre as ativi
dades previstas está a rea

lização de palestras, apre

sentações artísticas, sessão

de autógrafos, conração de
histór ias e exib ição de
filmes.
A Feira será aberta às 15

horas na Praça Ângelo Pia
zera com o "Encontro com

Ana Maria.Machado", pre
miada autora de livros in

fantis. Em seguida, aconte
ce sessão de autógrafos com
Roberto Lanznaster, autor
de "A flauta mágicà". Na

terça-feira, haverá o lança
mento do livro bilíngüe The
hands/As mãos, de Manoel
Ricardo de Lima, às 20h30,
no mesmo local.

Na quarta-feira" 11,
quem inicia as atividades é
o poeta e diretor teatral
Gilmar Moretti. À noite, é

a vez de Julia Studart bater

papo com os participantes.
N a quinta-feira, Alcides
Buss fala sobre a construção
de poemas e lança "Olhar a
vida". No sábado, 14, o

evento traz Marçal Aquino,
roteirista dos filmes O cheiro
do ralo, Cão sem dono, Cri
me delicado, Nina, O inva

sor, Ação entre amigos e Os
matadores. A programação
também engloba a exibição
dos filmes "O cheiro do ralo"

(sábado, às 18 horas) e

"Paisagem urbana - um olhar
sobre a ilha" (segunda-feira,
às 20h30), tainbém na praça.

Sf

VISITA I

O Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul promove, hoje
e fim-de-semana, a 17ª

"edição da "Festa Italiana", no
Pavilhão A do Parque Muni
cipal de Eventos. A abertura
acontece às 19h30 horas, com • Corais itali�nos vão animar evento

,
a sangria do barril de vinho.

'

i O jantar típico começa às porção de macarrão à bo-

� 19h4S, com a presença dos 'lonhesa ou molho branco,
. à. corais italianos de Jaraguá do queijo e salame.
J Sul e Blumenau. Às 21h30 No domingo acontece a

acontece homenagem às missaemitalianonoPavilhão
famílias Bertoli e Tomazelli, A, às 9 horas, seguido do en

seguido de baile com o contro de corais de Jaraguá
"Gruppo Ciribim", de BIu- do Sul, Guaramirim, Mas
menau, às 23 horas. O ingres- saranduba, São Bento do Sul
so para o jantar custa R$lS. e Rodeio e almoço típico. O
Amanhã acontece a ingresso para o almoço custa

eleição da "Rainha Italiana R$ 8. Os ingressos podem ser

de Jaraguá doSul200r e bái- adquiridos na sede do Círculo
le com a Banda Montreal. O Italiano, na Rua José
ingresso para o baile custa R$ Marangoni, sin, Vila Nova.

10, lembrando que durante o Mais informações pelo
evento será comercializado telefone (47) 3370-8636.

CÉSAR JUNKES/OCP g
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o prefeito de Florianópolis, Dario Berger, esteve em

Jaraguá do Sul na manhã de ontem. Ele visitou a Arena e .

disse que veio para conferir o projeto que se tornou "um
orgulho para a cidade e o melhor des existentes em Santa
Catarina".
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FOGO: POLÍCIA INVESTIGA CAUSAS DO INCÊNDIO EM TERRENO NO ANO BOM

.

Trabalhadores foram levados.para dar depoimentos
.

.

OBi Um princípio de incêndio

.olj)corrido na tarde de quarta-

5:) {eira, em terreno localizado no

B [bairroAno Bom, por volta das

5u114h30, alarmou parte da

.wJPopulação com o desloca
_m.mento para a região de dois

B1BPoliciais militares e dois

loq>oldados do corpo de bom-
beiros.O trabalhadorAntonio

2B:lCarlos Fodi, 50 anos, foi

vcconduzido até a delegacia do

.COmunicípio suspeito de ter

rrmalgum envolvimento no prin-
cípio de incêndio ocorrido no

9J"ü'Gterreno próximo a plantações
de banana. Antonio afirma

que estava limpando áreas de

.:' 'propriedade de Bruno Beseke,
7f:'i78 anos e, ao avistar a fumaça,
..� :foi ver do que se tratava. Ao

lJr-constatar um princípio de
t:1�

I-EX-P-OS-i-Çã-O-p-a-ss-a-p-e-Io-s-tr-ê-S-m-U-se-U-S-d-a-'C-id-a"--de-S-e-cr-et-a-ri-a-re-a-Ii-Za-Ci-rU-r-gi-a-S-d-e-ca-t-ar-a-ta--
r��i JARAGUÁ DO SUL

I A exposição "Um olhar
aproximado: revisitando os

museus" volta a fazer parte
desses espaços a partir de

hoje. É que a mostra com

.

posta por fotografias de Errol
'�Sasse e Eloísa Petters Gie;

sb Antonio Carlos Fodi
,'{Bfoi ameaçado com
- U [tiro no chão e teve
52B •

uorsua casa revistada
c

-01

OSNI ALVES

ul£ORUPÁ
S(

incêndio subiu até a casa no

alto do morro onde costuma

pernoitar e do seu celular avi
sou a famdia de Bruno Beseke
sobre o que estava aconte

cendo. Antonio voltou onde
o terreno queimava com a

preocupação de não deixar o

fogo se alastrar e segundo
afirma "a polícia chegou
gritandoe deram um tiro para
o chão mandando que eu

soltasse a foice". Em seguida,
disse foi conduzido até a

delegacia com outro traba
lhador autônomo que foi en
contrado em outro pontomais
abaixo. do morro fazendo a

limpeza de bananais. O patrão
de Antonio também foi inti;
mado a prestar depoimento e

disse que "a atitude da polícia
não condiz com o trabalho de

segurança pública, pois onde

já se viu dispararem arma de

fogo contra trabalhadorNaçal
em atividade?". Os policiais
também teriam revistado a

casa onde Antonio costuma

pernoitar, mas sem ordem

judicial.

No mês de maio, as

imagens já haviam sido
apresentadas à cidade como

meio de incentivar a popu

lação a observar os detalhes
das peças de cada um dos
acervos. Conforme os or

ganizadores, as fotos esti

mulam os visitantes a rela
cionar as características

mais imperceptíveis
' dos

objetos.
Errol Sasse tem 40 anos de

De acordo com o delegado
Clobio Mauricio Francisco,
"ainda' não há provas a res

peito de como C? fogo começou, .

mas investigações serão feitas

para descobrir a origem". É
preciso ressaltar que propo
sital ou não amata foi atingida
e as proporções do incêndio

poderiam ter sido bemmaiores

se não tivesse sido controlado
a tempo, tendo partido a r

denúncia aos policiais por
testemunhas não identifi
cadas. De acordo com

Antonio, haverá uma audiên
cia no dia 19 de julho no qual

. terá que se apresentar.
r:

_�i

§a·�·O""",.�Co)
.

o
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La Festa del Circolo Italiano

O fogo começou em uma

área coberta por pés de

bambp.chamandç a

atenção do agricultor
Antonio Carlos

Polícia e bombeiros foram
chamados. O agricultor diz
ter sido ameçado.

profissão, com experiência no
jornalismo e no cinema.

Atualmente se dedica à

fotografia como passatempo.
Já Eloísa gosta da companhia
da câmera como forma de se

comunicar. Apesar de tra

balhar em ensaios comer

ciais, ela costuma apostar nas

linguagens abstratas, bus
cando expressar a tendência

que tem pela arte contem

porânea.

(lJirculo
Italiano

de Jaraguã do Sul

Com uma programação que se estenderá por três dias, 06, 07 e 08 de julho,
o Círculo Italiano de Iaraguá do Sul estará reunido numa grande família para relembrar e comemorar as tradições
italianas dos 'seus antepassados através da comida. típica regada a um -buon vino, música e muito perlsndo...
parlando... A 17' Festa Italiana acontecerá no ParqueMunicipal de Eventos, Pavilhão' "A".
No dia 06, sexta-feira, você vai desfrutar de uma saborosa comida italiana, um bom vinho e muitamúsica.

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

Ingressos a R$ 15,00 que poderão ser adquiridos na Secretaria do Círculo pelo fone 3370�8636, das 14:00 às 19:00

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

Se você prefere dançar, convidamos para vir ao mesmo local no sábado, dia 07 de julho. Além de poder saborear
os ingredientes da cozinha italiana, você vai divertir-se e dançar ao som daBandaMontreal, do Paraná, ao preço de
R$ 10,00. Durante o baile, o Círculo estará realizando a eleição da rainha italiana de Iaraguá do Sul.

Além desses dois dias de festividades, no domingo, dia 08 de julho, às 09:00 h, será celebrada nomesmo local uma
missa em italiano..
Em seguida, haverá umagrande confraternização de corais da nossa região, onde cadaqual apresentará algumas de
suas tradicionais músicas.
Ao meio-dia será novamente servido o prato típico italiano ao preço de R$ 8,00.

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

fT Mauro Tusset

str JoãozinhoJúlio Depiné
Departamento de Comunicação . Presidente.

CÉSAR JUNKES/OCP

Antonio Carlos FOdi, 50 anos, foi o primeiro a chegar no local do incêndio, de causas ainda desconhecidas

JARAGUÁ DO SUL viabilizado com a autorização
do Ministério da Saúde,
compreendendo aa terceira

etapa do projeto de cirurgias
aprovadas pelo SUS.

Já o secretário de Saúde,
Sérgio Ferrazza, revela que,
embora o SUS seja respon
sável pela grande maioria das

despesas, a prefeitura [ara
guaense, através de sua

secretaria, pagará alguns
exames pré-operatórios e

parte do que recebe cada
anestesista. Ele salienta que
a responsabilidade do anes

tesista em qualquer cirurgià
émuito grande e o pagamento
q�e o SUS efetua acaba
sendo pequeno diante dos
riscos do procedimento deste

profissional. "Por esta razão,
é necessário cobrir o valor

correspondente ao que cada
anestesista solicita", justi
fica.

A Secretaria de SaúdelJS
realiza nos próximos dias um
verdadeiro mutirão de inter

venções cirúrgicas, num total
de 118 procedimentos, sendo
a maioria para corrigir pro
blemas de visão causados pela
chamada catarata. A coor

denadora de Auditoria e

Controle, Cristiane Wille,
.informa que este trabalho é

ções Ambientais

ri'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Crianças visitam o jornal _
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Desde .919

Cerca de 17 crianças do Jardim 2, do Centro Educacional
Canguru, fizeram uma visita (foto) ao Jornal O Correio do
Povo namanhã de ontem. Elas conheceram todos os setores e

conversaram com os funcionários do jornal. A professora Rosi
foi quem acompanhou os pequenos. Agora eles, juntamente
com a professora, vão realizar 'um pequeno jornal sobre os

)

eventos do Canguru. Para a realização deste projeto, as

crianças vão visitar também a Gráfica Correio do Povo.

Amigos da Água
ahluos recêneram um certm<tado e a

".

carteirinha "Amigos da Agua" na formatura da terceira
a do Proeva (Programade Educa o e V::U:orização
g\la)!�;Qi1tem a noite .·uçi Giuá

'

ArthutiN1üHet.
O Proeva tem a finalidade de levar o tema água para
ser. discut�do nas escolas, visando à melhoria e à,
:e�i1servação da água. O programa envolveu turtnas
dó 4º ano de 15 escolas de ensino fundamental. Em

..utú,d�,ªe escQ�ª"r partic.ipa�te f9�� .mjtl�trados
nttosteóricos e ptátícos com temas reÍativos à

água e ao meio ambiente, que aconteceram uma vez

sema,nlll' No Ptó)Cimo S<?mestre ()iProeva c.ontará
c m a participação ele 885 :;ilunos de 22 escolas.

.'

Turismo
[araguá do Sul foi uma das cidades escolhidas-rara receber

o projeto "Venha Viver Florianópolis e Região"; uma
iniciativa do FCVB (Florianópolis Convention &Visitors
Bureau da Capital e região). A ação consiste na vinda de
um grupo de empresários da Capital (dos ramos de

gastronomia, hotelaria e lazer) para Jaraguá do Sul com o

objetivo de divulgar os atrativos turísticos da Capital do
Estado e estimular a visita dos turistas, principalmente na

baixa temporada, quando os ,preços são mais atrativos.

Jaraguá do Sul está entre as cidades escolhidas pelo projeto
por ser uma das maiores economia do Estado. O evento

acontece na segunda-feira, 9, das 18h30 às 21 horas, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

A empresa Elite Metalmóveis Ltda.localizada á Rua
Jaraguá nO 70 (lateral) na cidade de Guaramirim,...

CNPJ 03.535.642/0001-83, vem através desta
requerer a Renovação da licençaAmbiental de

.

Operação
.

(LAO), Junto a Fundação do Meio Ambiente - FATMA

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

.-
,

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

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Báile 1 Vagas remanescentes
Acontece hoje, véspera de

feriado em Corupá, o Baile de
Aniversário da cidade. O
baile será animado pela banda
Montanari e acontece na·

Sociedade ano Bom (salão
novo), com início às 23 horas.
O evento é uma promoção da
rádio Amizade. Mais informa

ções 3375-0500 (Amizade).

O Senai de Jaraguá do Sul
informa que está com vagas
remanescentes para alguns
cursos técnicos. Entre os

cursos oferecidos está o de
estilismo, vestuário e redes
de computadores. O Senai

possui uma média de 90%

empregabilidade entre 'os
.

egressos. Os cursos atendem
necessidades do setor in-

dustrial da região. No caso
I

de Redes e de Automação
Industrial, por exemplo,
atendem a crescente neces- '

sidade de mais profissionais,
que surge com o desenvol
vimento e o inevitável
processo de informatização
e automação das empresas.
Mais informações pelo
telefone 3372-9500.

O CORREIO DO POVO

Baile 2
Bandoneon

Jantar

OBITUÁRIO

Festa em homenagem

A Sociedade Recreativa
Alvorada, de Jaraguá do Sul, .

promove amanhã o Baile
Gaúcho: O baile inicia às 22
horas e será animado pela
Banda Garotaço. Ingressos
antecipados a R$ lO, com tem o objetivo de reunir os

direito ao CO do conjunto, no rnúsico+uo bandoneon da

Posto Mime da Walter cidade. l:Ltssaranduba possui
Marquardt e do Rio Cerro. o maior número de músicos

Informações pelo telefone de foles do bandoneon da

3376-0776. microrregião. O encontro

acontece na Sociedade Onze
União, a partir das 9 horas.

livre a R$ 9. E a tarde tem

soarê com Musical Worin, a

partir das 16 horas. No local
haverá completo serviço de
bar e cozinha, pescaria, bazar,
brechó, roda da fortuna e rifa

. do dia. A escola fica na Rua

Wigando Hardt, 95, em

Pomerode. Outras informa
ções: (47) 3387-2130.

Festa Julina
AAmobimi (Associação de

Moradores do Bairro dos
Imigrantes) 'promove amanhã
no centro recreativo da enti
dade uma Festa Julina. A
festa inicia às 17h30 e conta

com a apresentação de Boi de
Mamão e o tradicional casa
mento caipira. Haverá com

pleto serviço de bar e cozinha.

• LOTERIAS

• MEGA-SENA

concurso: 881
04 -18 - 24 - 43 - 51 - 56

• LOTOMANIA

concurso: 737
02 .. 03 -15 .. 18 - 221
25 - 34 - 37 - 39 - 44
54 - 59 - 69 - 71 - 73
77 - 89 - 92 - 93 - 99

Faleceu ás 14:00h do
dia 04/07, o senhor
Irineu Getnerski com
idade de 46 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamento no

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu ás 16:30h do
dia 04/07, o senhor
Humberto Grutzmacher
com idade de 81 anos. O
velório foi realizado na

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

Faleceu ás 07:00h do
dia 05/07, o senhor

I

Osmar Moller com idade
de 33 anos. O velório foi

_ ......

realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no

cemitério Municipal do
Centro.

.-.. �
"

A Festa dos Músicos de,
Foles do Bandoneon acontece
no dia 29 de julho em

Massaranduba. O evento

A AMA Bichos (Associa
ção dos Melhores Amigos dos
Bichos) promove amanhã um
jantar Italiano. O evento

começa às 16 horas com a

apresentação de cães trei

nados. Já o jantar inicia às 19

horas, ao preço de R$ 12. O
evento acontece no Parque
Municipal de Eventos' de
Pomerode. Informações: (47)
3387-2627.

<'

A Escola Básica Municipal
Professor Vidal Ferreira, em
Pomerode, realiza neste fim
de-semana urna festa escolar
em homenagem aos 15 anos

da escola no Clube de Caça
e Tiro Pomerode (2º de

maio). O evento inicia às

9h30. Será servido almoço a
.

partir das 11h30, com buffet

Faleceu ás 10:00h do
dia 05/07, a senhora
Hilda Borchardt
Butendorff com idade de
72 anos. O velório foi
realizado na Igreja
Evangélica Marthim
Luther e o sepultamento .

no cemitério na estrada
Garibaldi. )

Faleceu ás 12:00h do
dia 05/07" a senhora
Lavina Muller com idade
de 92 anos. O velório foi

•

realizado na Capela It

Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no

cemitério Municipal do
Centro. 'r

Estacionamento do Hospital
Y .

(;) Hospltiil Munic.�pal Santo Antônio realiza obras die
melhorias na área de estacionamento. O espaço conta com

2? vagas na área lateral emais quatro em frente ao hospital.
O diretor doHospital Luiz Ca�los Pereira, informa que a

obra está sendo executada com recursos próprios e doações.
"É mais um passo em direção ao bom atendimento à

população''', destacá. Pereira informa �inda que está
aguardando o repasse de R$ 100 mil por meio da câmãra
de. vereadores e doações de empresas, para concluir a

reforma de quartos.
'

.:

,
-'

AM -:
.

1010 r

RÁDIO -'ARAGUÁ.

• INDICADORES ECONÔMICm
t!

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

• t
. DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,912 . 1,914 ",

PARALELO 1,99 2,08 "

TURISMO 1,850
"'"

2,013 "

.
EURO

I COMPRA VENDA 12,6040
:.

2,6023

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 55.932 0,42'fo
It DOW JONES (N. York) 13.565 -0,08%'
It MERVAL (B, Aires) 2.247 -0,23%1
" NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%.

tlAIII@U· • CUB julho
0,6337% 823,85

Ir{
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Joguinhos
Quem também çonseguiu
vaga para a fase regional dos
Joguinhos Abertos foi o
futebol de campo de
Guaramirim. Comandados

por Gomes, os atletas
venceram Mafra na final da

competição, que aconteceu
em Araquarí. Eles aguardam
agora a definição da data e

. do local da realização da

etapa regional.

ENTRE OS MELHORES: JARAGUAENSE COMEMORA A BOA FASE E JÁ COMEÇA A PENSAR NO ESTADUAL· • LINHA DE FUNDO par Julimar Pivatto
CESAR JUNKES/OCP

De volta para casa, Pereira comemora o bronze no Munct,ial em Vfrência e agora se prepara para o Campeonato Estadual
"

.

Ricardo Pereira fica com o
;

bronze no Mundial de Caratê
I

pódio da categoria
�ata foi todo de

caratecas da

!América do Sul
i

hULIMAR PIVATIO

ilARAGUÁ DO SUL

I O atleta Ricardo Pereira
I .

woltou da Espanha cheio de
! .

OmotIVOS para comemorar.

kerceiro lugar no Mundial de,-

Caratê, na categoria kata,
foi a maior conquista pessoal
do jaraguaense, que vai ter

muito o que comemorar

ainda. "Foi mais do que o

esperado. Além do nível ser

mais alto do que o outro

(2005 no Brasil), a pressão
psicológica foi rnaior, Mas
deu tudo certo", comemorou
o carateca, que viajou com

apoio da Falcão Sports.
Pereira disputou a

categoria com mais 38
atletas. "Na primeira rodada,
sobraram apenas os oito

melhores. Aí, na segunda, foi
para definir a ordem para a

final e eu terminei em sexto.

Mas consegui melhorar na
. última rodada e cheguei no
bronze", lembrou. No lugar
mais alto do pódio ficou o

argentino Damian Bida-

.

bettere e Emerson Rodri-

gues, de São Paulo, levou a

prata. Com os resultados, a

Confederação Brasileira de
Caratê Interestilos, ficou
com o segundo lugar no

quadro de medalhas, atrás
apenas da Itália.

Segundo Pereira, o bom

desempenho do Brasil foi

graças a estratégia montada
na última hora. "Eu, por
exemplo, iria competir em

quatro categorias e ainda
fazer a apresentação especial
(onde os brasileiros levaram
amelhor sobre a Romênia, na
luta mista). Mas aí, fui em
apenas duas e a apre

sentação", disse o lutador.

Ele disse que o mais difícil
foi suportar a pressão psi
cológica.

"A questão psicológica é

muito forte. Mas a expe
riência valeu muito. Dá para
chegar agora no Estadual e

nos Brasileiros com mais

tranqüilidade", avaliou Pe
reira. Ele també� aproveitou
para conhecer a Europa e

viveu uma situação inusi

tada. "Fiquei 'nove horas no

aeroporto de Londres, pois
estava lá no dia da ameaça
dos -carros-bornba", comen
tou. Pereira compete pela
Associação Formigari de
Caratê.

Clubes atrás de apoio
AAjaca (Associação Jaraguaense de Clubes Amadores) esteve ontem
na Câmara de Vereadores, buscando verbas para a realização dos

campeonatos da Liga Jaraguaense de Futebol. Segundo eles, .

promessas foram fe�as sobre o repasse de R$ 200 mil. Até o momento,
nada foi recebido e, as três competições que estão em andamento,
nem devem ter rodada no fim-de-semana, já que as taxas de arbiíraqern
não foram pagas. O presidente da casa, Rudolfo Gesser, disse que
espera o projeto para liberar pelo menos para os árbitros. Já o resto do

dinheiro, pode trazer mais complicações.

Vôlei
A equipe da ADV/FME
conquistou o título da fase
classificatória dos
Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, em Araquari. As
meninas jaraguaenses
venceram todas as partidas
que disputaram, batendo
Joinville na decisão por 2
sets a 1. Com o resultados,
elas garantiram vaga para a

fase regional da competição.

Natação
De ontem até domingo, 13
nadadores da equipe
Urbano/FME participam do
Sul-Brasileiro em Palhoça.
As provas estão divididas
nas categorias infantil 1,
infantil 2, juvenil 1 e juvenil
2. As maiores expectativas
de pódlo são de Aléxis
Schroeder, Otávio de
Azevedo, Henrique
Fructuozo, Paola Mattos e

Helena Gschwendtner.

Final
As equipes do União 'e Néki
decidem, amanhã às 14h45,
o 220 Campeonato
Municipal de Futebol de

Campo de Schroeder. Antes,
às 12h30, Grameyer e

Rancho Bom decidem o

terceiro lugar. O artilheiro do
campeonato é Leandro

Pergher, do União, com sete

gols e o goleiro Jeison
Prestini; da Néki, é o menos

vazado.

Fesporte tem milhagens
. .

para viagem de atletas
que precisem se deslocar.

Apesar disso, só no início.
deste ano, quando a Fesporte
fez uma instrução normativa
regulamentando o uso dessas
milhagens, é que a entidade

passou a receber os pedidos.
Apenas atletas podem' ser
beneficiados com as passa

gens e o pedido dever ser

encaminhado pessoalmente
a Gilmar Luiz Rodrigues, na
Fesporte, para que o processo
seja analisado e libera?o a

tempo.

�araguaense compete
I�

lho Pan de atletismo
JARAGUÁ DO SUL

O atleta Willian Barrio

nuevo, da equipe Malwee/
FME, part icipa hoje do

Campeonato Pan-Americano
J;uvenil de Atletismo, que
acontece em São Paulo.

I!epois de participar do Sul
�mericano Juvenil, onde
.âcou em 7º no salto em dis

tância, o atleta vem se pre

.parando há mais de um mês,
ide olho no Mundial de Me

nores, que começa no dia 15
• "na Eslováquia.

J

DIVULGAÇÃO

Willian se prepara para o Mundial

ITÁLIA

Milan entra na

briga por Pato
O Milan vai entrar na

briga para contratar o ata

cante do Internacional Ale
xandre Pato, noticiou o

jornal italiano La Gazzetta
dello Sport. O diário afirma
que o técnico do Milan,
Carlo Ancelotti, esteve no

Canadá para observar Pato
e fez muitos elogios ao

jogador. "O rapaz é real
mente muito forte. É jovem,
mas se vê que tem qualidade
para se transforma em um

fenômeno", disse.

OBJETIVO

Ronaldo deseja
ser o número 1
Preparando-se para o

início da temporada euro

péia no Rio de Janeiro, o

atacante brasileiro Ronaldo
disse que espera voltar a ser
o melhor jogador do mundo
em pouco tempo. "Hoje meu
principal objetivo é fazer a

melhor pré-temporada da
minha vida. Só assim

voltarei a ser. o número um

do mundo". Para o auxiliar
neste objetivo, Ronaldo
acredita contar com o

melhor time da Europa;

FLORIANÓPOLIS
Desde o início do ano a

Fesporte tem contabilizado
cerca de 1,5 milhão demilhas
aéreas em 148 trechos dispo
níveis nas rotas comerciais,
para atletas federados em

Santa Catarina. Criada em

novembro de 2005, a lei
13.571 permite que as

milhagens das passagens
•

aéreas adquiridas por servi

dores públicos em exercício

de suas atividades seja repas
sadas aos atletas amadores

Romário diz que está
. na hora de parar
RIO DE JANEIRO

O atacante Romário já
começa a dar sinais de que
o ciclo nos gramados está

terminando. Durante a sua

visita ao Jockey Clube, onde
um dos páreos re�ebeu o seu

nome em homenagem ao

milésimo gol, o jogador do
Vasco destacou que "está na
hora de parar" e abrir es

paços para futuros talentos,
descartando qualquer possi-

.

bilidade de continuar em

2008.

VIPCOMM

Romário: não jogará em 2008
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Comissão deve ser

formada para uma

reunião com o

prefeito jaraguaense

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Guilow esteve visitando,
nesta semana, alguns campos
do interior do município,
onde constatou alguns pro
blemas que precisam ser

resolvidos. Para isso, espera
que exista também uma verba
para reformar os estádios dos
clubes. Alguns deles, segun
do Guilow, estão em situação
precária, principalmente no

que se refere à estrutura.
O presidente da Ajaca

deu como exemplos alguns
clubes. ''A Ponte Preta (Rio
da Luz), está com o alam
brado caindo e o vestiário é
de chão batido. No Garibaldi
o problema é parecido. O
alambrado precisa ser arru-

.

.

mando e uma cobertura onde
ficamos mesários", exempli
ficou. No Cruz 'de Malta, a

estrutura é boa, mas o pro
blema está no gramado, que

O CORREIUESP()RTIVO

pegou uma peste e afetou até
o terreno. ''A terra ficoumuito
fofa e o barro ficamuito solto",
explicou Guilow.

No campo do Botafogo, as
melhorias precisam ser feitas
nos banheiros, nos vestiários.
e em uma arquibancada. Já
no Bairro Rio Molha, o ves

tiário é precário, sem energia
.

elétrica e água fria. Lá tam

bém o bar e a cozinha preci
sam ser arrumados. No Rio
Cerro, ainda está no projeto
e é preciso construir todo.
Ouilow citou como exemplo
positivo o campo do Fla
mengo, no Garibaldi. "A
estrutura deles é muito boa.
Talvez o que precise ser me

lhorado é um lugar para o

público, como uma arqui
bancada", disse.

Para buscar verbas, tanto
para os campos, como para a

realização dos campeonatos,
uma comissão será formada,
para conversar diretamente .

com o prefeito Moacir Bertol
di. Ontem os clubes estiveram
na Câmara de Vereadores,
que deve ajudar apenas com

as despesas de arbitragem e

promete intermediar o encon
tro com prefeito.

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

ASSOCIAÇÃO: CLUBES SE UNIRAM E FORMARAM, NO ÚLTIMO DIA 4 DE ABRIL, A AJACA

Clubes buscam verbas para reforma de estádios

Ponte Preta: Vestiário precário é o maior problema do clube do Bairro Rio da Luz, que disputa a Segundona Rio Cerro: Terreno para a construção

Flamengo: melhor estrutura, mas sem arquibancada
I'

I
� I

I

Rio Molha: Vestiários não têm nem luz elétrica Cruz de Malta: gramado prejudicado por praga Garibaldi: Melhoras na estrutura de bar e cozinha

Horário de Aténdimento da Feira da Malha
Segunda à Sabado das 9h às 20h

Domingo das 10h às 19h

.www.portalde·aragua.com.br

. (47) 3370-2292

I
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LHS PEDE PARA QUE
VEREADORES CASSADOS
ENTREGUEM CARGOS
OCUPADOS NO GOVERNO

CRIAÇÃO DO ESTADO
. DO CARAJÁS DEVE PASSAR
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MOTIVO: ELES FORAM CASSADOS POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR

Governador pede cargos
de vereadores cassados
Marcílio Ávila é o

presidente da Santur
e Juarez Silveira é
diretor de Planejamento
da Codesc

FLORIANÓPOLIS

O governador de Santa
Catarina, Luiz Henrique da
Silveira, disse que pediu aos

dois vereadores cassados pela
.

Câmara de Florianópolis que

entregassem os cargos que

ocupam na administração'
estadual. Marcílio Ávila é o

presidente da Santur e Juarez
Silveira é diretor de Planeja-

. mento daCodesc (Companhia
deDesenvolvimento de Santa

Catarina).
Eles tiveram o mandato de

vereador cassado na noite

terça-feira por quebra de
decoro parlamentar. São sus-

peitos de servir de elo de

ligação de um esquema de

corrupção entre empresários de
grandes empreendimentos
imobiliários e funcionários de
órgãos ambientais da cidade e

do Estado para liberar cons

truções em áreas protegidas ou
pertencentes à União.
A investigação veio à tona

naOperaçãoMoeda Verde, da
Polícia Federal, em maio.
Silveira e Ávila estavam entre

as 22 pessoas que tiveram

prisão preventiva decretada
pela Justiça Federal. Eles
negam as acusações.

Silveira e Ávila perderam o

mandato em votação secreta.

O prefeito Dario Berger
orientou sua bancada a cassar

Silveira, seu ex-líder e de quem
a PF diz que tinha trânsito livre
na Prefeitura de Florianópolis.
Berger não comentou o resul
tado. Ávila, que estava de .

licença da Câmara, foi julgado
/

à revelia. Ele está viajando a

trabalho aos Estados Unidos.
Também em viagem, o

governador disse por meio de
assessores que os dois se com

prometeram a entregar os

cargos no Estado caso perdes
sem omandato.

.

Silveira fez- ameaças contra

colegas e insinuações contra

outros políticos, após ser

cassado. "Vou contar muita

coisa", afirmou.
Os advogados Guilherme

Scharfer Neto (de Silveira) e

Péricles Prado (de Ávila)
.

informaram que vão tentar

anular a sessão de cassação na
Justiça comum. Prado diz que
seu cliente teve cerceado o

direito de defesa. ,"Ele nem

sequer foi notificado da sessão."
O advogado de Silveira re

clama de "julgamento sumá
rio". Ambos dizem que a

Câmara não seguiu o rito

ditado pela Cons�tuição.

LHS anuncia' novos
investimentos europeus

DIVULGAÇÃO

�
\

LHS entrega Medalha Anita Garibaldi ao empresário Steno Marcegaglia

MÂNTOVA

O governador licenciado
Luiz Henrique anunciou

nesta quarta-feira que os
'

grupos italianos Marcegaglia
e Perini farão novos investi

mentos no Estado, devido aos

bons resultados 'e à confiança
na solidez nas bases em que
são feitos os empreendimentos
das empresas em Santa
Catarina. O anúncio acon

teceu depois de visitas e

reuniões com empresários, nas
cidades de Lucca e Mântova,
na Itália. As regiões de

[oinville, ltajaí e Imbituba
serão as beneficiadas com as

novas inversões. EmMântova
e Lucca, o governador
manteve reuniões e visitou

dois grupos indus-triais e

financeiros que já possuem
investimentos no Estado. As
empresas Marce-gaglia
investirão U$ 100 milhões e

I

disseram que irão duplicar
esta quantia em sua base, no
município de Garuva, na

região de Joinville. Tam-bém
foi discutido um outro projeto,
que poderá ser anun-ciado
oficialmente em setem-bro, e
que envolve 350 mi-lhões de
euros, com foco na construção
de uma cidade com 800

residências, que está sendo
chamada de Cidade Mar

cegaglia ou Nova Garuva. Já
o grupo Perini ampliará sua

atuação para as regiões de

Itajaí e Imbituba, fornecendo
infra-estrutura para empresas.

ESTUDO

Fiesc avalia o

setor de energia
<'

O fornecimento de energia
elétrica deverá ser garantido
sem riscos de racio-namento.
Esse foi o cenário apresentado
a durante reunião da Câmara
de Assuntos de Energia da
Fiesc. Segundo o diretor de
estudos de energia elétrica,
José Miranda; os leilões
aliados a variedade de

projetos em aridamentos, de
verão garantir o fornecimento
energético ao país no curto e

médio prazo.

CLIMA

Previsão é de
baixa umidade

Áreas de 13 Estados devem
ter baixa umidade do ar nesta

sexta-feira. O índice deve
ficar em torno de 30% no oeste

e meio-oeste do Estado. A
OMS considera preocupantes
índices de umidade do ar

abaixo de 30%. Os principais
efeitos da baixa umidade são

secura na garganta e nos olhos
e problemas respiratórios. A
recomendação é para que
moradores das áreas afetadas
evitem atividades ao ar livre.

Pelo Estado
Strassenfest

'

Neste sábado (7) acontece a 4a
Strassenfest, que comemora os 53
anos do Jornal Município Dia-a- Dia, de
Brusque. Gastronomia e música típica
compõem o espírito da festa, aberta à
comunidade. Já estão confirmados o
governador em exercício, Leonel Pavan,
secretário estadual de Saúde, Dado
Cherem, deputados estaduais Dagomar
Carneiro e Serafim Venzon, prefeito Ciro
Roza, presidente da Câmara, Ivan Martins
e secretário municipal deTurismo,
Osmar Boos. Desta vez os políticos não
sobem no palanque, mas se integram
aos grupos e celebram o a aniversário do
jornal mais lido do município e região.

Reeleito
1
Is

Presidente reeleito da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado (Faesc) toma posse hoje. Natural de Campos Novos,
José Zeferino Pedrozo trabalha com associativismo há 30 anos .

Entre as metas da nova administraçãO, ele aponta a proteção
econômica das classes produtoras rurais, a dinamização da
federação, a infra-estruturação dos sindicatos filiados e a

expansão do plano de capacitação profissional rural. Antecipa
que a defesa do setor primário da economia catarinense
seráintensificada mediante ampla articulação com o Poder
Exec�o, Legislativo estadual e federal e com organismos de
pesquisa, exterfsão e financiamento.

Água
A Casan tem até o dia 9 para entregar ao
município de Sombrio as estruturas do sis
tema de abastecimento de água tratada.
De acordo com a assessoria de comunica
ção da prefeitura, trata-se de determinação
da Justiça, conforme notificação entregue
no escritório da companhia na última sex
ta-feira (29). Pela notificação, a estatal tem
prazo de dez dias para entregar seu espó
lio. Em relação ao Samae, a administração
municipipal garante que o sistema de água
permanece municipalizado, administrado
pela autarquia, que é ligada à prefeitura.

Pinhão, já que nesta semana, na tribuna, o jr

vereadorToni Duarte (PPS) assinalou a poso f'�
sibilidade de prejuízos da prefeitura acima
de R$ 1 milhão. HI

Entre osmaiores
A catarinense First, do segmento de comér
cio exterior, está na lista das 500 Maiores
Empresas do Agronegócio Brasileiro, publi
cada pelo Anuário Exame 2007/2008. Figu
ra ainda com destaque na lista dos maiores
crescimentos: foi a 8a que mais cresceu en
tre 2005 e 2006. O grupo atua com móveis,

Lo;
carnes congeladas e sucos" entre outros
produtos, nos cinco continentes. d

Energia
o fornecimento de energia elétrica nos pró
ximos anos no Brasil deve ser garantido sem
maiores riscos de racionamento, mas com

tendência de alta nos preços. Foi o cenário
apresentado a mais de 70 executivos de
todo o Estado nesta quarta-feira (4), duran
te reunião da Câmara de Assuntos de Ener
gia da Fiesc. O diretor de estudos de energia
elétrica da Empresa de Pesquisa Energética
do Ministério das Minas e Energia, José Car
los de Miranda Farias, apresentou o plano
do Governo Federal para expansão do setor
elétrico no período 2007-20 16.

Ensino
Cerca de 600 mil alunos da rede pública
estadual terão recesso escolar de uma se

mana entre os dias 23 a 27. De acordo com

levantamento realizado pela Secretaria de
Estado da Educação, das 36 regionais, 11
interrompem as atividades no próximo dia
23, na quase totalidade das escolas, cinco
dia 9 e quinze, dia 16 de julho, Em algumas
regiões os alunos já estão em férias.

"

Convergência
o plano TIM Casa já é um dos princlpals
serviços oferecidos pela operadora para
clientes atuais e novos, pessoa física ou O"

corporatívo, pré ou pós-pagos. O plano, 5
exclusivo da operadora, garante economia
nas chamadas de celular para fixo com um
comprometimento mensal menor que o da II

assinatura do telefone convencional. A no- "

vidade agora é pacote destinado a .dientes
pré-pagos que custa R$ 9(90 para franquia
de 50 minutos mensais. ATIM cobre 91 % da
população urbana de Santa Catarina.

Contrato
Presidente da Celesc Distribuição, Eduardo
Pinho Moreira, visita Chapecó e Concórdia UInesta sexta-feira. Nos dois municípios assi-
na Contrato de Resultados com as agências
regionais da empresa para a execução de
diversas obras nas regiões do Oeste e Meio xlOeste. Para os 35 municípios atendidos pela
Regional Chapecó, destaque para a-amplia- Y

ção das subestações Chapecó e Xanxerê e

construção de mais de 120 km de rede elé- I)
_ Prejuízo trlca urbana é rural. Os 17 municípios per- :J

Vereador Jacinto Bet (sem partido), de La- tencentes à área de jurisdição da Regional
ges, solicitou a presença do secretário mu-. Concórdia vão receber investimentos para

1IJ

nícípal de Finanças, Walter Manfroi, e do obras de .ampliação e melhorias da rede .J1
secretário de Administração, Antônio César elétrica. O acerto prevê ainda construção
Arruda, em sessão ordinária na próxima ter- de mais de 100 km de rede elétrica urbana '

ça-feira. Quer esclarecimentos sobre a pres- e rural e renovação da frota de veículos
,,'

tação de contas da 19a Festa Nacional do pa-ra atendimento de emergência. 5

...........................................................................................................................................................__ Iq
Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.com.br 'I

CHICO ALVES, CARlA DARlANO, ROBERTA KREMER/FPOllS, FRANCO VASCONCELlOS/SOMBRIO E LETICIA SCHlJNDWEIN/BRUSIlUE

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco -

Correio do Povo- Correio Lageano - Correio do i r;

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
Tribuna - Tribuna Caísrínense-VozRegional

"1

Associação dos Diários do Interior
1)
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PANORAMA
v I SEXTA-FEIRA, 6 de julho de 2007 O CORREIO DO POVO

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

r

I' fi
DE CONCESSÃO DE SERViÇOS PÚBLICOS VIABILIZA A PRIVATIZAÇÃO

CPI do Apagão AéreoI .

I JI'fW.... JI'fW

nopoe prtvaüzação

• PELO
Três dos oito suspeitos pelos atentados frustrados do último

final de semana em Londres e Glasgow pertencem à mesma família,
e os demais são amigos, informou a imprensa britânica ontem.

,
"Acreditamos que os três suspeitos se conheceram quando

eram' estudantes da Universidade de Cambridge, provavelmente
ao assistir a preces dos grupos radicais", declarou uma fonte dos

serviços de segurança ao jornal "The Sun".
Na sexta-feira, 29, dois carros-bomba foram encontrados em

Londres. No sábado, 30, dois homens jogaram um jipe em chamas
contra o aeroporto de Glasgow, na Escócia. Todos os atentados
foram frustrados e' não há vítimas civis. Oito suspeitos estão detidos.

Autoridades estão em alerta devido à proximidade do segundo
aniversário do ataque suicida que matou 52 em três estações de
metrô e um ônibus de Londres em 7 de julho de 2005.

Ontem, a Scotland Yard se negou a comentar a informação
divulgada pelo canal de televisão CNN de que teria sido encontrado
um bilhete dos supostos autores do ataque contra o aeroporto de

Glasgow, na qual eles explicariam suas motivações.

Suspeitos de
Atentados em

Londres são

parentesROOSEWELT PINHEIRO/ABR

segundo relatório
arcial da CPI do

pagão prevê a

privatização dos

raiOreS aeroportos

URASILIA

I Uma das principais reco

lpendações feitas pelo sena

dor Demóstenes Torres

�DEM-GO) em seu segundo
�elatório parcial, apresentado
la reunião desta quarta-feira
da CPI (Comissão Parlamen

�ar de Inquérito) do Apagão

�éreo, é a privatização dos

1JIlaiores aeroportos brasileiros.
I Demóstenes propõe a

<foncessão à iniciativa privada
�os aeroportos de Congonhas,
Guarulhos, Brasília, Galeão,
I

Salvador, Recife, Santos-Du-
I

\nont, Porto Alegre, Curitiba,
•

Çonfins e Fortaleza: que

ipresentam uma movimen

!ação superior a 3 milhões de
I .

passageuos por ano.
t O senador observou que,•

{nesmo não havendo lei

bpecífica sobre concessões
j

heroportuárias, há possibili-I

r= de que as privatizações

rejam feitas de imediato

fl.través da Lei 8.987/0S que

ispõe sobre o regime de

foncessão
e permissão de

erviços públicos.
Com o objetivo .de solu

fionar a crise aérea por que

passa o país, o texto sugere
�

.

Os planos surgiram
em universidade,
diz jornal britânico

EXPLOSÃO EM BOATE
Pelo menos 25 pessoas morreram e 33 ficaram feridas

após uma explosão por motivos desconhecidos num

karaokê na China. A .explosão ocorreu na quarta-feira, dia
4. As equipes de resgate afirmam que o número de vítimas

pode aumentar.Demóstenes defende a modernização dos instrumentos

SEM SOBREVIVENCIA
As equipes que tentam resgatar o ônibus que foi soterrado por
um deslizamento de terra no México na quarta-feira, 4,
recuperaram os corpos de 14 passageiros até ontem. Estima-se

que cerca de 60 pessoas estavam no ônibus no momento do

acidente, e as equipes afirmam que há poucas chances de
sobrevivência.

ainda 15 outras medidas, en- C9Jlluni�ações, Navegação,
tre as quais a elevaçãocla Vigilância e Gestão de Trá
qualidade dos eqúiparnenros fego Aéreo) prevista para
de controle de vôo. 2017.

"

A modernização dos Para o senador, é ur-gente
instrumentos de controle de a necessidade de aprofundar
vôo, na visão do relator, a discussão sobre a forma
eliminaria uma das principais .adequada· de con-ceder
causas de atrasos e cance- aumento salarial aos

lamentos de vôos (a ocor-
. controladores, visto que, em

rência de neblina e chuva) sua avaliação, esta é uma das
uma vez que vários aeroportos principais causas da ocor

passariam a ter capacidade de rência de atrasos em vôos e

operar pousos e decolagens de transtornos de passageiros
com auxílio de instrumentos nos terminais aeroportuários.
independentemente de con- Em consonância com

I dições visuais. várias reivindicações dos
Com relação à desmilitari- controladores de vôo, o texto

zação do controle de vôo aponta para a necessidade de

brasileiro, Demóstenes propõe revisão e fortaleci�ento das
a separação dos sistemas civil rotinas de supervisão e de
e militar somente a partir da modernização dos equipa
implantação do sistemaCNSI mentos e software usados no
ATM (sigla em inglês para monitoramento de vôos.

À PROVA DE INCÊNDIO
. A comissária (ministra) de Proteção ao Consumidor da União

.
Européia, Meglena Kuneva, pretende evitar milhares de

queimaduras por ano ao exigir que todos os cigarros vendidos

no bloco tenham um sistema de auto-apagamento, segundo
funcionários da Comissão Européia.

Tigre faminto mata criança
Uma criança foi morta e outra. ficou gravemente ferida após serem
atacadaspor um tigre na ilha de Sumatra, na Indonésia.
O incidente aconteceu na terça-feira, dia 4, nas imediações de um

rio que atravessa uma plantação de café, na província de Bengkulu.
De' acordo com Yohanes Sudarto, diretor do Serviço de

Conservação de Recursos Naturais de Bengkulu (BKSDA), é

provável que o tigre que atacou os meninos Heri, de 10 anos, e

Harto, de 8, estivesse faminto.
Heri não resistiu. Já Harto está hospitalizado em estado grave, com
sérios ferimentos provocados por arranhões e mordidas no

pescoço, peito e pernas.
Uma equipe do BKSDA, apoiada por patrulhas da polícia, foi .

enviada ao local para caçar o animal e tentar assim evitar novas
vítimas. A espécie .está em risco de extinção na Indonésia,

. principalmente devido à crescente redução de seu habitat.

Estado de Carajás passará por plebiscito
�

..�.1r:
� t�,

),

DIVULGAÇÃO

BRASíLIA

Trem descarrila e pára metrô de Londres
I A população do Pará

jpoderá decidir em plebiscito
sobre a criação ·10 Estado de

arajás. A Comissão de CC]

l(constituição, Justiça. e
Cidadania) aprovou por

[unanimidade, na quarta
[fe ir a, voto favorável do

.frelator a projeto de decreto

Ilegislativo (PPS 52/07) que
estabelece a realização de

!plebiscito para a criação do
:novo Estado. A matéria

lagora será votada' pelo
!Plenário do Senado e, se

laprovada, será ainda

!submetida à votação da

iCâ�ara �os Deputados. O
projeto e de autoria do
senador Leomar Quintanilha
(PMDB-TO) e foi relatado

.pe lo senador. MOZ::lrilrln

Um trem do metrô de
Londres descarrilou quan
do fazia o percurso entre as

.

estações Mile End e Bethnal

Green, na manhã de ontem.
Fontes da polícia acreditam
que o acidente tenha sido

provocado por algum
objeto que estava no meio
do trilho. A linha é utilizada

por 580 mil passageiros:
Pelo menos 14 pessoas
ficaram feridas. Há am
bulâncias e carros do corpo
dos bombeiros perto das
entradas das estações. A
polícia descartou que o

acidente tenha sido provo
cado por um ato terrorista.

\
Cavalcanti (PTB-.RR). A Superior Eleitoral) expedirá
aprovação da proposta foi instruções. ao Tribunal
recebida corn euforia e Eleitoral do. Pará' para
aplausos por dezenas de organizar, realizar, apurar,

prefeitos e vereadores do fiscalizar e proclamar o

Pará que participaram da resultado do plebiscito,
reunião. O TSE (Tribunal segundo o projeto.
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"Temos uma grande oportunidade",
comemora presidente da ADI Brasil

POR THAis VICTER

Brasília (CNRlADI) - Mais participação
nas verbas e campanhas do Governo Fe
deral na área da comunicação social foi a

principal reivindicação apresentada pela
Frente Parlamentár de Fortalecimento da
Mídia Regional e presidentes de entidades
representantes da mídia regional Gornais,
rádio e lV) ao ministro-chefe da Secreta
ria de Comunicação Social da Presidência
da República (Secom), Franklin Martins,
em audiência nesta quarta-feira (4). O en

contro resultou na formação de um grupo
de trabalho, que tem por objetivo construir
uma proposta de regionalização das cam-

"Agora será
possível aproximar
o governo de todos
os veículos de

comunicação do
interior brasileiro"

ElÁDlO VIEIRA DA CUNHA
PRESIDENTE ADl/BRASIL

panhas publicitárias do governo e garantir
participação maior nos planos do Executivo
nacional para a comunicação. O primeiro
encontro com entre as entidades e o se

cretário de comunicação da Secom, Ottoni
Fernandes Júnior, já foi marcado. Será na

próxima quinta-feira (12), em Brasilia.

Segundo o deputado Cláudio Vignatti
(PT-SC), coordenador da Frente, a reunião
foi positiva. "Deu pra sentir que agora a mí
dia regional brasileira vai avançar. O gover
no reconhece a necessidade de fortalecer a
mídia regional e quer encontrar formas de

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

\

democratizar a informação e as campanhas
publicitárias pelo interior", completa.
O ministro Franklin Martins disse que

acredita nos veículos do interior. "A mídia

regional tem um papel fundamental porque
está muito ligada ao dia-a-dia das pessoas.
Está ligada aos problemas do País e à for
ma como ela se manifesta. E também por
causa disso é importante que a publicida
de, institucional ou de utilidade pública do

governo, seja feita na mídia regional, pois
ela atinge diretamente o cidadão, e, geral
mente, em um custo benefício conveniente

. para o governo", explicou.
O presidente da Associação dos Diá-

·

.rios do Interior (ADI/Brasil), Eládio Vieira
da Cunha, lembrou que essa é a primeira
grande iniciativa da frente parlamentar.
Para ele a largada foi substancial, já que um

bom número �e deputados e representan-
· tes estaduais estiveram no encontro com o

�" ministro.. "Entendemosque agora temos na
.

mão umagràndé oportunidade e que será

possível aproximar o Governo Federal de
todos os veículos de comunicação do inte
rior brasileiro", disse.
Vieira da Cunha integrará o grupo de

trabalho constituído na reunião com o mi
nistro Franklin. Martins, do qual também
farão parte a vice-presidente da Associa

ção Brasileira de Rádio e Televisão (Abert),
Marise Hartke, o vice-presidente da Abert
e presidente da Associação Gaúcha das
Emissoras de Rádio e Televisão (Agert),
Roberto Cervo Melão, e o diretor de rela

ções institucionais da Federação Nacional
de Agências de Propaganda, Ricardo Pe

reira, além dos deputados Vignatti, Carlos
·

Zaratlini (PT-SP) e Vital do Rêgo Filho

(PMDB-PB).
Participaram da audiência a Associação

Paulista de Jornais (APJ), Associação Ca
tarinense de Rádio e Televisão (Acaert),
Associação de Rádio e Televisão do Para
ná (Aerp), Associação Mineira de Rádios e

Televisão (Amirt), Associação de Emisso
ras de Rádio e Televisão de Pernambuco

(Asserpe) e Associação de Emissoras de
Rádios e Televisão da Paraíba (Asserp).
(Asserpe) e Associação de Emissoras de
Rádios e Televisão da Paraíba (Asserp).

.J

PARLAMENTARES e presidentes de entidades da mídia regional de
todo o País se reuniram com ministro ontem em Brasília

Eládio Vieira da Cunha participou da primeira audlêncta da Frente Parlamentar de
\ Fortalecimento da Mídia Regional com o ministro Franklin Martins

.. CAFÉ DA MANHÃ

/,.
ANTES da audiência, Vignatti (C) recebeu membros da Frente
Parlamentar para criar documento que seria entregue ao ministro

Antes do encontro com Franklin

Martins, as entidades se reu

niram com deputados em um

café da manhã promovido pela
Frente Parlamentar de Fortale
cimento da Mídia Regional, que
já conta com a adesão de 235

parlamentares e foi lançada no

dia 30 de maio em Brasília .»No

encontro, eles discutiram as difi
culdades do setor e elaboraram

o documento que foi entregue
ao ministro. O presidente da

Frente, deputado Cláudio Vig·
natti (PT-SC), recebeu presiden
tes de associações e parlamen
tares membros da frente, como
André Vargas (PT-PR), Maria do
CarmoLara (PT-MG), Osmar

Sêrraglio (PMDB-PR), Carlos
Zaratlini (PT-SP), Neucimar Fra-

, ga (PL-ES), entre outros.

,

.
�
,

,.

a BREITHAUPT.
LOJAS

,

'\
.

� -1.,'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO
VI

r
I
•

Aguardamos o sabor d

I União artística
8h às 22h. A organização é
do programa
Companheiros das
Américas, com apoio da
Acafe (Associação
Catarinense das Fundações
Educacionais) .

Fazem parte do projeto os

artistas norte-americanos

Anne Savedge, Barbara
lashley, Claudia Franko,
Michelle Tillander, Robin

. Ricketts, Leslye Bloom,
Steve Prince e Yax Lacy.
Junto com eles também
estão Elisabete Trevisan,
Ingrid Diniz, Kátia Mafra,
Marilene Casagrande,
Maria Matias, Maria
Biancini, Maria Pamato,
Nádya Becker, Vera Sachet
e Wanderley Fuzetto.

durante um concurso

realizado em 2005. Depois
disso, viajaram rumo

àquele País, onde ficaram

expostas em diferentes
cidades ao longo do ano

passado. Agora elas
voltaram à terra natal e
dividem espaço com as

produções da Virgínia em

roteiro catarinense.

O primeiro município que
recebeu a mostra foi a

capital Florianópolis, há
dois meses. Em Jaraguá do
Sul, a exposição fica até a

próxima quinta-feira, dia
12. Para quem se

interessou vale lembrar

que a visitação é gratuita e

pode ser feita de segunda
feira a sábado, sempre dás

DIVULGAÇÃO

A Exposição Internacional
Itinerante de Arte em

Santa Catarina chegou a

Jaraguá do Sul. As 38
obras estão 110 espaço
cultural da Biblioteca
Padre Elemar Scheid, na
Unerj. Os quadros têm
como autores 18 artistas

do Estado da Virgínia, nos
Estados Unidos, e outros

20 catarinenses.

As pinturas foram
selecionadas por críticos
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• PRO,GRAME-SE
� CINEMA

Jaraguá'do Sul
,

Cine Shopping 1

Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub)

,

(13h, 15h40, 18h20, 21 h -

Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
(19h30, 21 h20 - Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Qua/Qui)
Cine Shopping 3
Ratatouille
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos
os dias)

Cine Cidade 1
Ratatouille
(13h50, 16h1 0, 18h30, 20h50 -

Todos os dias)
Cine Cidade 2
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub)
(18h30, 21 h1 ° - Qua/Qui)
Shrek Terc�iro (Dub)
'04h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
.,:SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
(13h, 14h50, 16h40 - Qua/Qui)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h -

SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)'
Treze Homens e um Novo' Segredo
(22h - Sex/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Mueller 2
Quárteto Fantástico e o 'Surfista

'

Prateado (Leg)
(13h30, 15h30, 17h30: 21 h50 -

.

SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
,

Treze Homens e um Novo Segredo
(19h30 - SeX/Sáb/Dom/Seg[(er)
Cine Mueller 3
Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h20, 18h45, 21 h15 -

SeX/SáblDom/Seg/Ter)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21 h30 - SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h
SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Neurnarkt 3
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h20, 16h40, 19h10, 21h50-
SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)

,

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

SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Neumarkt 5

, Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub) ,

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

SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Neumarkt 6

'

Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h20, 18h45, 21 h15 -

SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)

� SERViÇOS

Curso,
JARAGUÁ DO SUL
Centro Empresarial
Desenvolvimento de Líderes
10, 11, 17 e 18 de julho
Contato: 3275-7053

Feira
GUARAMIRIM
Parque de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar

, I Feira Ponta de Estoque 2007
7 e 8 de julho

Extra O CORREIO DO POVO) I

extra@ocorreiodopovo,com,br

• SAIU NO O C'ORREIO'HÁ 20 ANOS • ANIVERSÁRIOS

Arquivo será inaugurado em julho

o Correio do Povo, edição de 26 ceumo a 3 de julho de 1987, noticiava
que a Feira de Arte e Artesanato daquele mês de junho havia sido um

sucesso, tanto em termos culturais como de venda dos produtos
artesanais. A próxima feira aconteceria nos dias 18 e 19 de julho, no
Agropecuário, junto com a 1 a Feira da Malha. Segundo a matéria, para o

mês de agosto já estava decidida a realização de um desfile com produtos.
confeccionados pelos artesãos.

Arquivo fotográfico
Ainda de acordo com a reportagem, o Arquivo Fotográfico de Jaragua do

Sul, junto com algumas peças que fariam parte do futuro Museu Histórico,
seria inaugurada em julho de 1987. Com a abertura do Arquivo, a Fundação

, Cultural esperava o aumento das doações de peças, documentos e

fotografias antigas, para enriquecer o acervo.

• O DIA DE HOJE • O CLiC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiódopovo,com,br

O gato Xuco diz: Nada de folga, patroa, vamos trabalhar, Ó eu aqui!, pela leitora
Cecília Zateli.

,

LEIA O,MUNDO

• UTILIDADE PÚBLICA
-Palestra
A palestra "Os Segredos
para a Boa Avaliação de
Crédito" será realizada no

dia 17 de julho, na ACIAC
(Associação Comercial
de Corupá). As vagas
são limitadas, reservas
no fone 3375-1136.

�Treinamento
A Apevi promove dias 9
e 10 de julho o

treinamento gratuito
agente de comércio
exterior, no Cefet (Centro
Federal de Educação
Tecnológico). Inscrições,
pelo forte 3275-7040.

�Curso
Um Curso de Sopas será oterecído I

dias 7 (Turma �) e 10 de julho
(Turma 2), na Rua Florianópolis,
107, Centro - Jaraguá do Sul.

Inscrições para a turma 1 até hoje,
e para a turma 2 até segunda-feira.
Contato no fone 3372-1380.

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

jornal é O Correio do p'ovo.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

• PREVISÃO DO TEMPO
\,

Tempo estável no Es.tado

A massa de ar seco continua atuando em

Santa Catarina mantendo o tempo firme com

predomínio de sol. Temperatura em elevação.
A umidade relativa do ar alta na madrugada
entre o Meio-Oeste e o Litoral, favorece a

formação de nevoeiros isolados. No decorrer
do dia a umidade diminui em todo estado,

.

'com mínima em torno de 30% no Oeste.

.� Jaraguá do Sul e Região

Sol com nuvens Sol com nuvens

� Fases da lua

I
I
I

LORIANÓPÓLlpMíN 160/ MÁX: 26°1
I
I
,i

i

DOMINGO � SEGUNDA

MiN: we l_...-J MiN: W c
MÁX: 21° C, MÁX: 18° C
Sol com nuvens

.

Chuvoso

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

7/7 14/7

� Legendas

� Ç[) r.�C') ,-._J
""_,... ,,�,;,

Ensoiamdc Parcialmente
nublaco

CHEIA

29/7 "',
TrovoadaNublado instável Chuvoso
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.. NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Pérola pede um tempo para pensar e Max,
friamente, se desculpa. Clara faz

perguntas sobre' os parentes de
Serranias.Conrado garante a' Peter que
Nina é só uma lembrança. Loreta
concorda com o namoro de Joyce e

Bernardo.Gina e Teca jogam um balde de

água com anil em Matilde. Zequinha
mostra o abaixo-assinado da população
que será entregue ao arcebispo. Padre

Agnaldo se comove. Joaquim briga com

os filhos e insiste que Matilde fique. Nina
expulsa Zilda quando ela mostra uma

revista com fotos de Conrado e Eva.
Medéia implora que Rafael a tire do
sanatório. Max convida Pérola para viajar
com ele. Eva tem um pesadelo e abraça
Conrado dizendo que não quermorrer.

�GLOBO-19H

Sete Pecados
Ágatha finge estar surpresa com o

sumiço da estátua. Pedro convence

Dante de que ofereceu o trabalho a

Clarice para se retratar. Os dois fazem as

pazes. Beatriz desabafa com Dante sobre
o roubo da estátua.Miriam decide

organizar uma reunião com o pessoal do
bairro para levantar fundos para a

escola.Cíntia e Moa chegam à casa de

Juju. Eudóxia vai à casa de Beatriz para
saber detalhes da estátua.Custódia
esconde alguma coisa em seu quarto,
sem que Gabriel perceba. Beatriz sabota
as tortas de Clarice. Elvira leva uma torta

para vender na pizzaria, mas Perseu,
Minerva e Ulisses percebem que há algo
errado. Clarice e Dante levam as tortas

para o restaurante de Pedro.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Lúcia conta para Clemente e Hermínia

que vai se casar com Antenor. Susaninha
fala para Camila e Fred que HeITor se

demITiu. Joana descobre que o dinheiro

fo.i mesmo depositado em sua conta e

decide pagar a dívida. Neli agradece a

Jáder. Neli insinua que não tem como

pagar a prestação do apartamento. Fred
decide pagar a prestação. O chef se

machuca e manda Hetcr assumir a

cozinha. Fred se interessa quando Cássio
diz que vai vender o restaurante, Antenor
diz - a Daniel que não perrntrá que
Belisário durma em sua casa em Paraty.
Daniel oferece um helicóptero para
Belisário voltar de seu casamento e ele
adora. Taís aprende a'pllotar uma lancha.
Cássio dá uma ·bronca em Mateus ao

encontrá-lo em sua casa com Tatiana.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
William e Eliana não encontram mais

nada: no local indicado por Agenor.
Vicente e Mascote brigam numa festa
rave. Leonardo alerta Guiga sobre fazer

negócios com'o Freddy. Bernardo e

Quico visitam Drica em Saquarema.
Odete e Milena têm uma forte discussão
no estaleiro. A socialite Dorinha
Cavalcanti vo�a a procurar Verônica e se

interessa por Tom. Belquiss arma um

encontro com novo pretendente para
Nina. Rick diz a Zoé que pode estar

gostando de Helô. Duda diz a Helô que
transou com Van. Eliana ouve a noticia do
acidente na estrada, e de que Agenor está
foragido.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Inhame resmunga irritado pelo dinhei�o
que perdeu nas apostas, dizendo que
Torres vai ter que bancar seu prejuízo.
Carlinhos o critica, mandando-o calar a
boca e sai. Ameaçador, Inhame liga para
Fausto. Boria começa a contar a Isis os

motivos por estar sendo procurado pela
Interpol e ela se apavora ao lembrar que
todas as memórias dele estão

registradas no laptop. Boris a tranqüiliza
afirmando que o laptop está em local

seguro. Pedro conta a Lathife que o

preteto aceITOU parficbar
'

do debate
sobre drogas da emissora. Lathife e

Chico vão para o hotel para cobrirem a

operação da policia Federal/Interpol .

•

Extra

��NOVELAS
Além de dirigir "Duas
Caras", que substituirá
"Paraíso Tropical", Wolf

Maya também será o

personagem Geraldo

Peixeiro, um morador da
favela da Portelinha.
Falando em novela da

Globo, já se sabe quem
substituirá "Sete Pecados".
Sob o título de "Beleza

Pura", a nova novela tem
confirmados os nomes de
Edson Celulari, Cláudia
Abreu, Vera Fischer,
Carolina Ferraz e Paola '

Oliveira.

Áries 20/3 a 20/4
Em situações difíceis e tensas com lideranças
e chefias, esteja você em qualquer dos lados
da mesa, busque o tato e a diplomacia. Suas
saídas criativas serão muito úteis, mas é
melhor não apresentá-Ias com muita ousadia:
se necessário, use um amaciante ou doure a

pílula.

extra@ocorreiodopovo.com.br
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Segundo a colun
da Vida, do jorn
apresentadora Ell

confessou, na ter
3, que seu casam

Rodrigo Santoro
deste ano. "Não d

casar assim, ele
Estados Unidos,
Rodrigo tem feito

trabalhos) e eu

gente estava esp
estabilizar mais. De

na casa de um amigo tfl:ll
São pâulo, segundo a'colana

Zapping do jornal Agora. Em,
junho, Dlego terminou e It·

namoro com a també

íri�. SteJaneUC
ite EGO

Diego, Dona
que o filho está na A

desde sábado, 30, e nã

encontra com Carol há n1qlto
tempp.

,.

• DIVIRTA-SE
'j'

��POLÊMICA
Tom Cruise declarou que o

fato de ser adepto a

Cientologia não interferirá
em seu trabalho no filme

"Valkyrie", no qual ele
interpreta o personagem real
Claus Von Stauffenberg, que
tentou assassinar Hitler. Dias

atrás, o ator foi proibido de
filmar nas bases militares
alemãs. O governo alemão
não reconhece a Cientologia
como uma igreja legítima e,

j

setores do exército alemão
acham que Cruise não é o

ator indicado para o papel.
.

s

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

Na fronteira
Alguns brasileiros ricos estavam dado uma volta pela Europa e compraram um

carrão na Alemanha. Quando eles chegaram na fronteira da Bélgica (sim, lá se

conta piada de belga), o fiscal deu uma volta ao redor do carro e disse aos

brasileiros:
- Vocês não podem passar.
- Mas por quê? - perguntou o motorista brasileiro
- É porque vocês são cinco num Audi A Quatro.
- E daí? - disse o brasileiro. Isso não tem nada a ver. Quatro é o tipo do carro,
mas se o senhor olhar os documentos vai ver que é um carro de cinco lugares.
- Isso não me interessa - disse o fiscal. O meu chefe disse que num Audi
Quatro só pode ter quatro passageiros.
- Mas isso é um absurdo!! - indignou-se o brasileiro. Vai chamar o seu chefe,
eu quero falar com ele.
- Agora não é possível, ele está muito ocupado.
- Ocupado com o quê?
- Com os dais caras do Fiat Uno.

Esquecimento
Duas velhinhas bem velhinhas estão jogando sua ca.na,stra semanal, Uma delas
olha para atowtr.á.eI'Qiz)J>l:j�"k;jlU I! ',H.' e

- Por favor, não me leve a mal. Nós somós amigas há tanto tempo e agora eu

não consigo me lembrar do seu nome, veja só a minha cabeça. Qual é o seu

nome, querida?
A outra olha fixamente para amiga, por uns dois minutos, coçaa testa e diz:
- Você precisa dessa informação pra quando?

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um .

quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em eada linha e cada
coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrada de 3x3.

Câncer 21/6 a 21/7
Use as antenas e não precisará usar as

pinças. Caranguejos pagam pra não se

incomodar, mas quando acontece, vão até as

últimas. Calma, não significa que terá

problemas e sim que saberá como evitá-los.
Prevenir é melhor que remediar... Se não foi,
algum sábio chinês que disse isso, passou
perto.

Libra 23/9 a 22/10
Tarefas inconclusas, planos de vôo, promessas
que fez para si. .. Enquanto não passam para o

plano concreto, ficam transitando na mente,
batendo pra lá e pra cá, inquietando a balança e

movendo incômodas emoções. Dívidas com sua

alma que se acumulam em juros &. juras. Acha
isso justo?

Touro 21/4 a 20/5
Diante do não, do senão, da complicação,
diga sim! Pode ser diferente, pode ser muito
melhor. Invoque as proverbiais calma e

paciência taurinas e olhe as coisas com

atenção, sem se deixar atordoar por
pressôes e comentários. Você vai encontrar a

saída, costurar o furo da bala e reverter a

situação.

Leão 22/7 a 22/8
Sua platéia predileta anda meio desligada?
Acenda-a com sua graça felina. O que
parecia um dia comum, lento e sonolento,
pode se transformar em uma lenda de mil e
uma noites. Hein? Sem falsas modéstias,
você sabe tomo fazer. Patinhas fofas,
charmosos ronrons, ah, seus recursos são
ilimitados.

Escorpião 23/10 a21/11
�e está faltando um pouco de graça e cor em

relações mais antigas e/ou seus

empreendimentos não estão fluindo bem,
aplique os dons escorpiônicos para a

transmutação. Você conhece os passes
mágicos, vê a essência de todas as coisas e os

caminhos da energia: interfira, não negue seus

poderes.

• SUDOKU

• HORÓSCOPO

Gêmeos 21/5 a 20/6
Em meio a infinitos movimentos de seu

atarefado dia-a-dia, geminlanos vão

esquecendo de si, deixando para trás do
• tempo ou de alguma porta algum sentimento

__[Tlais forte, um pensamento incompleto e

outras coisas sem home. Atenções de si para
si são urgentes: dê-se a honra de sua

presença.

Virgem 23/8 a 22/9
Se as coisas não estão dando os

resultados que você espera, experimente
olhá-Ias por outro ãn'gulo. Há casos em

que a saída mais esperta é virar tudo e a si
mesmo de cabeça para baixo e embaralhar
todas as peças. O que não parece lógico
ou prático é o coringa que pode salvar seu

jogo.

Sagitário 22/11 a 21/12
Sagitariano,tenha mais paciência com as

pessoas, não exija que elas. tenham o

mesmo pique que você e que vejam as

coisas como você vê. Elas podem fazer

contribuições e participações que você nem

imaginaria, porém. Diferentes notas
musicais podem produzir belos acordes:
Viva a diferença!

Capricórnio 22/12, a 21/1
Talvez precise investir um pouco mais ...
Qual o problema? Revire os bolsos, essas
moedinhas só fazem peso na sua bagagem.
Não é por uma boa causa? Capricornian.os,
exigentes do jeito que são, não se

envolvem com qualquer coisa. Se você é
mão-fechada com a existência, ela também
será com você.

Aquário 21/1 a 18/2
Estão querendo demais, é? Se você não
resistisse tanto àentrepa. ao enlevo das

emoções, poderia ser bem mais fácil ou,
pelo menos, mais divertido. Hãn, eles é

que se envolveram e lhe envolveram?
Conte outra. Se, volta e meia ou volta
inteira, você se mete em' confusão, é

porque deve gostar...

Peixes 19/2 a 19/3
O estabilizador não pifou, é a sua

sensibilidade. É provável que influências
ambientais (leia-se emoções alheias) andem
lhe afetando mais que o normal. Saia um

pouco de circulação para equalizar suas
ondas. Nó trabalho, você produzirá mais e

-melhor fazendo as coisas sozinho e do seu

jeito.
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SOLIDARIEDADE
No próximo sábado (14) a red�
Breithaupt realiza mais {i'm
Sábado da Solidariedade. A
macarronada será servida com

quatro tipos de molho. O evento

acontece no estacionamento 03
do shopping Breithaupt e

beneficiará as entidades APAE,
AMA, Novo Amanhã e Rede
Feminina de Combate ao

Câncer. Bola Branca!

PANRI02007
O jaraguaense Samuel Lopes que
vai disputar a modalidade tiro
carabina deitado nos XV Jogos
Pan-americanos, que .acontece

entre 13 e 29 de julho, já está
.

afivelando as malas rumo à
cidade maravilhosa Rio de
Janeiro.

FALANDO NISSO
O "brasileiro" Cristo Redentor
está concorrendo 'com outros 21
monumentos para ser uma das
sete novas maravilhas do
mundo. Os organizadores da
campanha "Vote no Cristo. Ele é
uma Maravilha!" acreditam que
será �ecessário cerca de 10
milhões de votos para o Cristo
levar o título. A final acontece
neste sábado, dia 07 de julho.

BOLA BRANCA
Os elogios da coluna vão para o

boa praça Julinho da Casa
Campeira, uma das mais

sornpletas lojas da cidade no

ramo tradicionalista gaúcho, é

que revende a melhor erva mate

da região. Um dos que abastece
sua cabanha semanalmente é o

. empresário Décio Bogo.

WORKSHOP
.Na próxima segunda-feira (09) o
.

CEJAS recebe o Florianópolis e

Região Convention & Yisitors
Bureau, às 18 horas. Na ocasião
da apresentação institucional
será servido' aos participantes
delicioso coquetel corn frutos do
mar, sorteio de brindes, estadias,
finais de semana e jantares. Mais
informações pelo fone .3371
6757.

PERNADEPAU
A selecão brasileira fez feio no

jogo d� última quarta-feira (04)
contra o Equador. O placar foi
de 1 x O para os "fenômenos" do
Brasil. Apesar do resultado
positivo, o time comandado por
Dunga nem chegou perto do
brilho costumeiro e dos dribles
que caracterizam nosso futebol.
O que vimos foi um show de
pancadas...

INIMIGOS DA HP
Hoje, a ComBat prepara uma

prévia Inimigos da HP com show'
do grupo Kibelleza e DJ Xalinho
(Hip Hop). Elas têm acesso free
até OOh. Os homens que
apresentarem o ingresso do show
do Inimigos terão acesso free.
Exclusivamente para este evento, .

será vendido ingressos somente

na hora novalor de R$15 ,00.

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

DJ Carlos Fuse, um dos mais renomados do Estado de Santa Catarina, já está com

passapaorte garantido para participar, em agosto na Feijoada do Moa, na Combat.

COMISSÃO/HOLERITE \
E quem anda mais feliz que ganso novo na lagoa é o meu amigo e gente do bem, Rorníldo Woiski , guru
espiritual, conselheiro político e captador de negócios, Romildo está literalmente bombando. Briques
de patos, galinha de angola, garnizé, terneiro desmamado, terrenos, casas ... o homem capta de tudo para
negociação. A última investida deRomildo foi achar um lote com 10mil pés de pinus para vender, numa
cidade do litoral. Ágil, já conversou com uma indústfia de celulose, que manifestou interesse no

negócio. A única dúvida do Rornildo é qu�'a comissão, neste caso, em vez de dinheiro, pode ser paga na
forma de rolos de papel higiênico. Fazer o que, né? Cá entre nós, acontece e faz parte ..

Jakson Grimm e Roseléia Silva casam-se amanhã, às 17 horas, na Igreja Luterana Apóstolo
Pedro. A recepção será na SER Marisol.

�
...
I�P Farmácia"

I" , ..... arana
I .

Disque·entrega
3275.1689

.

• TE CO��'TEU
Hoje à noite tem mais uma edição da noite do Clube do

Champagne no Deseo Lounge Cousine em. Balneário
Camboriú.
**

Nesta sexta-feira (06) Jeasy e Natá de [oinville se apresentam na

choperia Bierbude.
**

Todas as quartas-feiras de julho e agosto, o Hotel" Mercure de

Jaraguá oferece um buffet de sopas, cremes, queijos, frios e anti

pasti. A Noite das Sopas acontece no Deustsches Haus

Restaurant, anexo aoMercure.
**

A edição de julho da Revista Nossa já está nas bancas. Na capa, a

bela Dany Bananinha que é presença confirmada na 6' Feijoada
doMoa.
**

Neste sábado (07) tem feijoada da turma da 7' fase do curso de
Comércio Exterior da UNERJ. O babado acontece no salão da

IgrejaNossaSenhoraRainha da Paz.

-= OPTICA E JOALHERIA

**

�ende a_'-: Alameda 25, um dos corredores de lojas mais ')
movimentados de Jaraguá, realiza no próximo sábado (7) a partir
das 9 horas da manhã, uma animada festa julina com muito

quentão, pinhão, algodão doce e também com direito a pipoca
grátis. Boa pedida!
**

Os ingressos para a 6' edição da feijoada já estão sendo
comercializados. Este ano o festerê acontece na ComBat, no dia
25 de agosto 'e traz como atrações: Máfia Bardiní, Lucas Lima,
Grupo Entre Elas, DJ Carlos Fuse e Coyote Jack. Os globais
Dany Bananinha e Rodrigo Yeronese também vão marcar

presença.O Chopp Borck daAcademia do Chopp será free até às

16 horas.

A DICA DE HOJE É:

(47) 3370·6845

SESSÃO PIPOCA

EM BUSCA DE UM MILAGRE {fI)
DRAMA

com Campell SeD"

32752058/99320502

• mCA DE SEXTA , , FRASE DO DIA
"A pior forma de covardia é

testar o poder na fraqueza do
outro."
Autor Desconhecido.

Saborear um delicioso
fondue no Hotel
Tannenhof, em [oinville.

O cantor Daniel Lucena e sua irmã Louise estarão fazendo
.
um show no próximo dia 11 de julho, na Scar, relembrando
as emoções do Grupo Expresso, um dos ícones da música
catarinense na década de 80.

�

I
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