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Livros ao alcance ue todos
·f ••••.'.,,0,
,

Abriu ontem a Feira do

livro, instalada na praça
Ângelo Piazera até. a

próxima sexta-feira. Com

palestras, contação de
histórias, teatrinhos e

presença de escritores
com sessões de

autógrafos. A Feira

pretende dissimular o
hábito pela leitura e, ao
mesmo tempo, oferecer
boas opções de grandes
titulos da liteartura.• 5

LIGA FUTSAL

Merenda Malwee conhece
os adversários
da segunda faseNovas denúncias

contra empresa
terceirizada
.3

Com o término da .

primeira fase, o time
. jaraguaense já sabe quem
vai enfrentar. A Liga Futsal
só retoma em agosto, depois
dos Jogos Pan-Americanos.
O time se reapresenta hoje,
depois de uma semana de

folga .

•723°
MÁXIMA

Instável
Veja as ofertas do ClassiMaisEntulhos no; rioSare aumento de nuvens de

manhã. Muitas nuvens e

pancadas de chuva à tarde e à .

noite. _ 86
F Despejo de entulhos e barro no rio Jaraguá. Um
morador da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
próximo ao acesso ª RuaWalter Marquardt, teria
autorizaçâo(Fundação [araguaense do Meio Ambiente.

Ademir Neves Sanches, diretor-presidente, disse que

as obras são parte de termó de ajuste de conduta

proposto ao atua] proprietário, que sofre as sançõe,
com embargo ê multa aplicados ao antigo dono. A

.

correção visa a colocação de 10 centímetros de barro

no local e O plantiode árvores nativas. Sanches disse

quenão há hirregularidades. . .7 verti pode ser o que quisct
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• EDITORIAL

Abaixo o privilégio
Este Jornal não pode deixar

de registrar a importância e

seu apoio ao ato público ocor

rido na semana passada em

Brasília, comandado por um

catarinense é realizado por

integrantes dos poderes Judi
ciário, Legislativo e Executivo,
da Advocacia e do Ministério

Público, chamado "Juízes con-'
tra a Corrupção". O movimen

to marca o início de mais uma

campanha nacional da As

sociação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) pelo fim da

impunidade.
O presiderite da AMB,

juiz catarinense Rodrigo
Collaço, apresentou estudo
técnico encomendado pela
entidade sobre a tramitação
das ações penais, envolvendo
autoridades com direito a foro

privilegiado, no Supremo

De 130 processos de

corrupção distribuídos no
STF, de 1988 a junho de

2007, apenas 6 foram
julgados"
Tribuna) Federal (STF) e no

Superior Tribunal de Justiça
(STJ). A pesquisa revelou

que a prerrogativa de foro
contribui para amanutenção
da impunidade no país,
inclusive porque as cortes

superiores não têm estrutura

para instruir e julgar
processos de corrupção.

Segundo o estudo, de 130

processos distribuídos no STF,
de 1988 a junho de 2007,

apenas 6 foram julgados, não
tendo havido nenhuma

condenação. No STJ, de 1989
ao mesmo período de 2007, das
483 ações penais registradas
ocorreram 11 absolvições e

somente 5 condenações.
"Concretamente, as pessoas

não são julgadas nos tribunais

superiores. Na opinião da

AMB, o Judiciário precisa
conhecer esses números e

reagir a eles. A sociedade vê,
todos os dias, pessoas sendo

presas, soltas e sem receber

julgamento definitive. Mas se

os cidadãos brasileiros querem

que o Judiciário haj a, nós

precisamos responder a esse

clamor julgando todos esses

processos", ressaltou Collaço,
reafirmando a posição contrá

ria da AMB à manutenção do
foro privilegiado.

• ENTRE ASPAS

, 'Nossa
missão é humanizar o atendimento ao paciente com câncer, adaptando

ações às suas necessidades e exigências".
Célia Regina Lopes, vlce-presldente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul.

':Obrigado, Brasil".
....;,�érgi� ca�,r,�I,,9?y�va?�� ?8 �i? de,J�ri�ir?tq?nW'll9.!WldQ},t�colha do, Cristo R�de,n!or cOITIo1uma. q�s �e�_n<?_Y,as
.....

maravllhas'õc rtru'nuu.
..

.

"Não varnos deixar a reforma pela metade".
Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, ao tentar explicar o adiamento da votação da reforma

política para o semestre que vem.
-

• PONTO DE VISTA
•Randal Gomes

Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej,

1180.'Encomex - Um Sonho
Realizado. por Jaraguá do. Sul

No próximo dia 11 de julho,
nas dependências do Centro

Empresarial de [araguá do Sul,
o Governo Federal, através do

Ministério do Desenvolvimen

to, Indústria e Comércio

realizará o 118º. Encontro. de
Comércio Exterior, evento que
discute as políticas públicas
para a área e que coloca em

contato agentes da área,
instituições público-privadas e

empresários que já atuam ou que

estão interessados em atuar na

área internacional.

A iniciativa louvável do
Ministério - que transpassa
unicamente este ou aquele

.

governo - e que já completa dez

anos, tem como objetivo
principal incrementar a parti
cipação dos empresários do

norte catarinense no comércio

internacional, facilitando o seu

engajamento nas atividades de

exportação. Em nosso municf

pio, está sendo capitaneada

pelo Secretário Municipal
Márcio da Silveira, da pasta de
Desenvolvimento Econômico e

congrega várias instituições
regionais, entre as quais a

FATEJ Façuldade de

Tecnologia de Jaraguá.
Cabe ressaltar que o País

bate contínuos recordes de

exportação, baseado no maior
.

valor agregado dos produtos que
exporta, mas por outro lado, a

nossa região - ainda que
considerado o excelente cresci

mento econômico - não tem no

comércio internacional uma de
suas bases de sustentação. Isto
faz com que sempre fiquemos à

mercê dos ventos do mercado
nacional (que ora são

francamente favoráveis). Mas
cabe considerar que sempre uma

pauta '50/50', em que tanto o

mercado nacional, quanto

regiões do rnercado interna-

_

cional são atingidas pelas
estratégias comerciais, são as

mais bem sucedidas no longo
prazo, no horizonte de vida das

empresas.
Estar à frente 'ou conhecer

o que serão fortes tendências é

o que tem diferenciado as

empresas que crescem, daquelas
que apenas se mantém no

difícil jogo empresarial. Assim,
não vale a pena perder esta

excelente oportunidade de

compreender um pouco do

panoram do comércio exterior

brasileiro. Para os interessados

em se inscrever, isto pode ser

feito mediante contato com a

Cambra - Câmara de Negócios
Internacionais pelo fone (47)
3275-7001, ou ainda pelo site

www.encomex.desenvolvimento.gov.bI;
As inscrições são gratuitas e

certamente é uma Oportuni
dade de você ou sua empresa
entender porque há um

panorama de crescimento

sustentável, ainda: que o dólar

atinja cotações tão baixas.

O CORREIO DO POVO
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19

.

Centro - Jaraguá do Sul· SC

• DOS BLOGS
liij;J�tij�i'I,lcANzIAN
Economia
A aceleração da indústria e das

importações nos primeiros cinco
meses do ano foi vigorosa.
Mostra que a economia brasileira

finalmente está acelerando sem

grandes pressões inflacionárias.

Há vários motivos para isso, Um

forte vento a favor da economia

internacional, inflação interna

baixa, muito mais crédito a custo

menor e melhora crescente dos

indicadores de solvência do

Brasil. Tudo isso encoraja
investidores internos e

�
externos, Nesse contexto, o

governo começa a aumentar a

proteção tarifárià para alguns
setores que estão perdendo
mais com a concorrência

internacional. Há 20 dias, foi

imposta uma tarifa de US$ 4,27
por unidade para ferros de

passar roupa importados.
Agora, planeja-se aumentar de

20% para 35% a tarifa de .

importações para produtos
têxteis e calçados.

� fcanzian@lolhasp.com.br

• DO LEITOR

IliijlijUljCHAGAS
Reparação
o prefeito petista de Camaçari
(BA), Luiz Carlos Caetano, preso
pela Polícia Federal na Operação
Navalha, teve semana passada
seu nome excluído do processo

pela ministra do STJ Eliana

Calmon, que acolheu

. recomendação do Ministério'

Público, Ao que parece, não

havia pagamentos do município
à Gautama porque a licitação,
feita' pelo prefeito anterior, fora

por ele suspensa. Caetano

reclama, com certa razão, que a

�tícia da retirada de seu nome
(@)

-

do processo nao teve nem um

décimo do espaço dado à sua

prisão em 17 de maio.

"Pouquíssimos veículos

divulgaram o fato e mesmo assim

em rodapés. Isso é uma coisa

muito maléfica, muito ruim para a

democracia. Passei um

constrangimento muito grande,
ficando vários dias preso, tendo

a minha imagem exposta na

televisão", diz. Registrado.

�blogdOSblogs.blig.ig.com.br

Precisamos de Segurança!
A maioria dos estupros

acontece em lugares com

pouca iluminação e a noite,
acompanhando pelo jornal o
caso da jovem estuprada na

noite de quarta-feira (4 de

julho de 2007) no túnel da'
Waldemar Grubba pode-se
dizer que precisamos tomar

sérias providências a respeito
disso, começando por uma

Sobre área azul

No dia 4 de julho contribuí
para este conceituado Jornal
em uma matéria sobre
"estacionamento rotativo",
mas para minha surpresa na

edição seguinte (5 de julho)
estava somente minha foto
com o nome da minha
funcionária e o motivo do

,

nosso depoimento nem consta

da matéria.

boa iluminação e se possível
instalar uma micro câmera

(não visível para que não

roubem) para garantir a

segurança das pessoas que
precisam trabalhar a noite e

passam por esse túnel.
Além disso, através dessa

micro câmera podemos
identifícar perfeitamente a

pessoa, para que não aconteça

O meu questionamento é

o seguinte: Por que nos pedem
nossa opinião se no jornal ela
não aparece? Por que me

pedem para soletrar meu

sobrenome se nem o meu

nome consta na matéria?

Ainda sobre o teor da

matéria, eu realmente concor

do com a volta do sistema

rotativo de estacionamento,

uttiIGOMES PINTQl
I t 1291
n eresse si1�

Se os cam!nhos do dinheiro �
insondáveis, os da globalizaçao
acabam sendo cômicos. Podem

imaginar um grupo de
.J3

investidores chineses comPfM��
e administrando o Benfica? Pois
as ações do histórico time de

\

futebol de Lisboa subiram oPJh�
65%, chegando a 6,11 eurofuA
notícia do interesse chinês R�ºl
time que consagrou Eusébi<»J�ij
publicada no "Diario Econó��tl'.
O jornal informa que um gruPIkllI '

capitalistas chineses (cuja 10Il

identidade não revelou) che§aJ:8
Lisboa nos próximos dias pdrã-r
lançar uma oferta pública d£101q

aquisição. A "notícià-bombaKflíi
adiantada por um empresáritfffl
português na colônia portubõ��
de Macau. Ele revelou que osrI�
investidores orientais estavaM
d'

.

7
1152

íspostos a pagar euros por
,. ��
ação do Beníica Mesmo sem

. '):)0

confirmação oficial, o boatoJ,%
,

g
com que rnuta gente procur?fu¥
ações do clube, sn

J

� taogomespinto.blig.ig.com.br '1
IOJ

oB
.Beatriz Negherbon
Estudante

o que aconteceu com essl

jovem que provavelment�3ti
com muito medo e inseg�ra I

sobre tudo sabendo que querr
a agrediu está solto pdF�i
cometendo crimes e não se¥d
identificado.

caso se agravar, vamos mroa'
providencias e garanbir
nossa segurança. lias

il5IJ
.Mirian Sasse Iwasaki gOJ
Proprietária da Belle BijouxG�\h
Mizaki

lR
mas um dos motivos �u

. gostaria que tivesse ISi8�
comentadopara exempliíf&.l:
porquê da minha opirii§'6�
que os próprios proprietáddSOd
estabelecimentos comeÍHbi
estacionam os seus veícul8pn
frente de outros esta1J!êÍe
cimentos comerciais I�J I

" 1'1
deixam os seus veículoS''-6U
rante todo o dia. ,:i01

H8

OGZ'I
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mal

redação@9correiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,��),
Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF,e * telefone (* não serão publicados). ,1311

I13q
'Cff'
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MERENDA ESCOLAR: MAIS DENÚNCIAS CONTRA A SP ALIMENTOS Mantido prazo de
obras já previstas

li

,Globo levanta irregularidades
tontra a empresa terceirizada

JARAGUÁ DO SUL
Prazo para execução de

obras previstas no contrato de
prorrogação da concessão por
mais dez anos sem licitação
pública firmado entre a

prefeitura e a empresa

Canarinho, aprovado pela
Câmara de Vereadores no ano

passado, está mantido,
garante o Procurador Geral
do Município, Eduardo

Marquardt. É o próximo dia
31 de julho, último dia do

período de recesso de quinze
dias do Legislativo.

, Entretanto, a possibilidade de

alongamento do prazo pode
ocorrer se a empresa assim o

fizer, porém, só terá validade
com uma avaliação da

prefeitura e a concordância

do Legislativo. As obras
deveriam ter sido iniciadas
na primeira semana de agosto
de 2006, quando vencia a

antiga concessão, entre elas
a construção de um novo

terminal central de
passageiros e parte dos mais

de 280 novos abrigos para

passageiros, entre outras. Pelo
contrato de renovação da

concessão, a empresa obriga
se a um investimento de R$
3,7 milhões, valor contestado
pouco tempo depois pela
própria Canarinho. Além

disso, cabe, à prefeitura
desaprópriar terreno contíguo
ao atual terminal para

permitir que seja ampliado e

revitalizado. Há pouco mais

de um mês, quando esteve na
Câmara de Vereadores para

explicar o atraso nas obras e,

quando questionado sobre a

não desapropriação da área,
o secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera, justificou
afirmando que a área

pertence a uma senhora de
idade avançada, que poderia
sofrer um infarto se soubesse
disso. O projeto Transjaraguá
(antigo Transfácil idealizado
na gestão do ex-prefeito
Irineu Pasold) tem como foco

principalo transporte coletivo
urbano integrado- bairro a

bairro com passagem a preço
único.Modalidade que a

prefeitura pretende implantar,
, mesmo sem os terminais, até
o final deste ano. (Celso
Machado)

PIERO RAGAZZI/OCP
""'-

10 cálnara espera
� -

: jesppstas 'pa�a
� criar Comissao
M W Investigação
la oSQ'

me:

servir banana ou pudim com

biscoitos o dia inteiro como

refeição completa, ou

macarrão com presunto não

importando se no café ou

almoço. Ronaldo Raulino

considera que o cardápio
oferecido em [araguá do Sul

pela SP Alimentos "é um

incentivo à obesidade

infantil", porque faltam frutas

e verduras em quantidades
recomendadas que deveriam

ser servidas em horários

apropriados e não feijão às 10

damanhã ou às três da tarde".

Na cidade de Itaquaque
. cetuba (SP), a empresa leva

R$ 16 milhões ao ano da

prefeitura. Em Cotias, no
mesmo estado, as cozinhas e

,

funcionários são da prefeitura,
exatamente como antes da

terceirização. Em Sapucaia
I (RS), relatóriosmostram o uso

de feijão velho, duro de

cozinhar, ou danificado por

insetos, além de carne bovina
com excesso de gordura. Na
semana passada o vereador

Ronaldo Raulino (PTB)
adiantou que, indepen
dentemente das respostas da

prefeitura, uma Comissão de

Inquérito será criada na

Câmara de Vereadores.
Ontem ele formalizou o

pedido em em plenário com

requerimento.

gELSO MACHADO

o�WRAGUÁ DO SUL
2io<1

7\lvo de questionamentos
'Rtt1esmesmo da assinatura de
tofitrato, a terceirização da

m�l:enda escolar com a

�efeitura de Jaraguá do Sul

,I'ft�lquase dois anos, a empresa
el:B:RjI Alimentos ganhou o

,

noticiário nacional no Jornal
<!l4l:,Globo, da Rede Globo de

CJ1�visão (www.GLcom.br,
procurar em vídeos), da última

�x;ta-feira, 6. A empresa

11 mantém contratos com 32
lo

sP,J&[eituras de nove estados e

em todas elas usa
G'

dmendências físicas e

se:r�idores municipais para o
10 c'

'

"

.

prerraro das refeições, como
od'drre em Jaraguá do Sul
's,{Jt d denúsegun o enuncias

m"uladas já no ano passado
fI na Câmara de Vereadores e

ri =publicadas à época pelo O

P I Correio do Povo, incluindo
q Florianópolis. Na semana

passada o vereador Ronaldo
Raulino (PTB) apresentou
novos pedidos de informações,
um deles específico sobre'

_�Jl.M1h.w:
Qualidade, quantidade e valores da merenda sob suspeita

notas fiscais, alvará. de

localização, valores do ISS

(Imposto Sobre Serviços)
recolhido e relatório mensal de
cada escola, com a assinatura

das diretoras, sobre o número

de refeições servidas a cada
mês. O outro questionamento
do vereador, com onze itens,
'indaga sobre número de
escolas atendias, numero real

de' refeições/dia, valor

unitário, condições de

pagamento, origem dos

alimentos, onde são

preparados, se funcionários da
prefeitura são usados como

mão de obra, se o aluno pode
repetir o prato e se há
nutricionista supervisionando

'

o cardápio. Em São Paulo, a

empresa chega ao ponto de Segundo Marquardt, empresa pode pedir um novo prazo para obras

�ti cItá e cá 1
.ra, :3 BIU: .

l'lerr W:.Jlf,m Balneário Camboriú,

r �i ,lJ:,trjtmita na Câmara de

lM'd ob'M§;I'eadores projeto de lei

J criando a Casa do Idoso. Vai

él�S! ::J2$,elf aprovado. Em Jaraguá do
a lB&al, com toda a qualidade de

'17 B vida apregoada, não temos

asilos públicos para os velhos

desamparados. Sequer se

cogita investimentos públicos
.

r1'�ssa direção.

Rombo
��,��f9i força de ates tados

�t o -lPJ�tlicos, os dias úteis não

io� ��palhados de servidores

B�d h9:b\vos estaduais no ano

elhi aidJl5�s�do foi de 649.373, dos

�sJn fI6,,��681' existentes, não

ieie -:3i9tduídos na conta os

kJ I ;RI q�ntratados pelo regime
[�u -ubTIIsso equivale a4,02% do
bj total de dias úteis. Segurança

rq _ �_ública, Educação e Saúde

1f,2il 1i��I� as secretarias campeãs em
�f' sHgj=nças médicas. Os dias

3ÁJ. nao trabalhados representam
para o governo do Estado

,

mais de R$ 46 milhões.

Lá e cá 2 De novo

Proprietário de terras no Rio Molha ameaçou quebrar
equipamentos da RBN TV. A emissora investigava
denúncias sobre máquinas e funcionários da prefeitura
.trabalhando em propriedade' particular no sábado pela
manhã. É de pensar que nesse mato tem coelho. Não é a

primeira vez.A que mais repercutiu foi uma terraplenagem
em terreno de uma igreja com máquinas do Satnae, por
ordem do então diretor, pastor Jair Alexandre no início

deste governo. Foi afastado, voltou aos quadros da prefeitura
como diretor de habitação, função que não ocupa mais.

Café com leite, suco à

vontade, um' ovo cozido,
sanduíche de presunto e

queijo, um chocolate e um

iogurte. É o que recebem
doadores de sangue em

Florianópolis pelo gesto de

solidariedade. Em Jaraguá em
região, doadores obrigam-se a

sacolejar em ônibus até

Joinville.

Costurando
Deputado federal Décio

Lima (PT), duas vezes prefeito
de Blumenau, articula aberta
mente nova candídatura, com
possível apoio do PR, PP e

PSB, todos ligados ao governo
Lula. No tempo dele, salário
nunca atrasou e merenda

escolar era de alta qualidade.
Ao contrário de hoje.

Falido?
Em nove audiências, públicas realizadas pela Assembléia

Legislativa para o tal orçamento regionalizado conclui-se
pela necessidade deR$ 1 bilhão para tocar obras prioritárias
de cada uma .das 23 Secretarias Regionais de

.Desenvolvirnento. Só a de Jaraguá do Sul pediu R$ 30

milhões. A mesma quantia que o Estado diz dispor no
momento para todas as SDRs. E isso porque os pedidos
para 2008 em relação a 2007 foram reduzidos em cerca de

00%.
'

Empurrando
'

Depois de tanto rolo e até

notícias de que estaria sendo

viabilizado, agora o abate

douro municipal é alvo de
audiência pública. Dia 7 de

agosto. Segundo o prefeito
Bertoldi, os agricultores
produtores é que decidirão o

que fazer com o prédio. Ou
seja, estão chutanbdo a bola

pra frente. É um verdadeiro
elefante branco, "presente"
do gover no anterior. E

ninguém sabe o que fazer
com ele com ele.

Sobre hienas Inovando
A hiena é um animal

atarracado, peludo, com

grandes maxilares e quartos
traseiros caídos. De modos

furtivos, come cadáveres.

Semelhança com cidadão

do meio jornalístico,
corrupto e achacado� que
costuma rotular colegas da
cidade como sendo parciais,
não é coincidência.

Lei aprovada em Itajaí
determina que na proporção
de 25% ao ano a prefeitura
substitua o material escolar

disponibilizado para estu

dantes da redemunicipal por
outros fabricados a partir de
papel reciclado.Com reflexos

para omunicípio, que terá de
adotar uso de papel não
clorado no expediente.

Difícil
Há dez anos se discute a criação e instalação da Delegacia

da Mulher. Quem tem memória lembra de promessas

fresquinhas' feitas nas eleições de 2002 e do ano passado
pelos candidatos a governador. Inclusive pelo reeleito.
Terreno já tem. Falta o quê, então?
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NOVIDADE: PELA PRIMEIRA VEZ A FESTA ACONTECEU EM TRÊS DIAS

Festa resgata a cultura
italiana em Jaraguá do Sul

I

Descendentes de
.
italianos e simpatizantes
da cu�üra italiana vivem
momentos de integração

GENIELLI RODRIGUES
JARAGuÁ DO SUL

A 17ª Festa Italian,
promovida pelo Círculo
ltalíano de Jaraguá do Sul,
aconteceu nesté final de
semana, no Parque
Municipal de Eventos. Cerca
de três' mil pessoas
descendentes de italianos e

simpatizantes lembraram as

músicas, os costumes, a

gastronomia e a dança
italiana. Segundo o diretor
de eventos do círculo, Edson
Basqueroto, pela primeira vez
a festa aconteceu em três dias
consecutivos.

A festa iniciou na sexta

feira a noite com a sangria do
bârril de vinho. As
autoridades presentes
brindaram sobre o barril,
dando início às festividades.
Estavam na abertura: o

prefeito Moa�it Bertoldi, a
.

presidente da Fundação
Cultural Natali Petry, a

secretária de
Desenvolvimento Regional,

FLAVIO UETA

o marco inicial da Festa Italiana é a sangria do barril de vinho

Niura Demarqui, entre outras
autoridades.

Os corais italianos de··

Jaraguá e Blumenau se

apresentaram durante o

jantar. Ommomento bastante

esperado foi a homenagem as

famílias Bertoli e Tomazelli.

Depois o "Guppo Ciribin", de
Blumenau, animou a noite

com o tradicional baile.
No sábado, aconteceu a

eleição da Rainha Italiana de

Jaraguá do Sul, quem

conquistou o título foi Aline
Valentini. Em seguida ocorreu
balei com a Banda Montreal.
A religiosidade dos

des�ende�tes italianos' foi
demonstrada no domingo.
com uma missa rezada em

italiano. O encontro de corais
das cidades de Jaraguá do
Sul, Guaramirim,
Massaranduba, São Bento do
Sul e Rodeio aconteceu no

domingo pelamanhã. Depois
foi servido almoço típico e

encerradas as festividades.

Segundo o diretor de

eventos, o objetivo da Festa
Italiana é a integração entre

descendentes de italianos e
.

simpatizantes da cúltura
italiana. "É um momento de

alegria, música e .diversão",
declara. Basqueroto disse que
o Círculo está planejando
para os próximos anos, a

.

ampliação da festa para uma
semana.

O CORREIO DO POV() (

Objetivo do Círculo· é a
''\

preservação da cultu. �

JARAGUÁ DO SUL
A Festa Italiana de

Jaraguá do Sul existe desde
1991. Segundo o presidente
do círculo, Joãozinho Depiné, .

a cada ano o evento consegue

atingir o principal objetivo: a
apresentação da tradição
italiana. "Aqui a cultura
italiana é demonstrada por
meio da gastronomia, música,
idioma e os usos e costumes",
ressalta.

Para ele, este tipo de
evento é essencial para a

manutenção da cultura.
"Temos que transferir os

costumes para nossos filhos e

netos. Esse evento mostra a

força de nosso trabalho no

'resgate e na preservação da
. cultura italiana", considera.

. �1l>Dep�é destaca que

J araguá do Sul-tem uma

condição diferente damaioria
das cidades do Estado. De
acordo com ele, a cidade

possui uma grande integração
de etnias. "O que existe é um

movimento forte de integra-
.

ção entre os descendentes.

Alemães, húngaros, polo-
neses, italianos, afro-descen
dentes, todos fazem muito

bem o papel de preservar as

tradições de seus antepas
sados", analisa.
Além de manter as

tradições, segundo Depiné,
essas pessoas trabalham de

Depiné é o presidente do círc��p
.

forma voluntária. Para ei�,
que as move neste ideal�
paixão pela cultura :Jél a

tentativa de sempre marite 1

as tradições. "Um povofsên r

cultura, sem história, nãê i c

ninguém", enfatiza. IE

CORAL - Amúsica éJtlj
traço bastante forterrr�'� r

cultura italiana. O CodJ0do
Círculo Italiano de Jara�u'
do Sul animou os três diàslde
evento. N o repertório
canções como Cuel Ma'£2oli
de Fiare e América. O gMpo (

possui mais de cem mÚSKm

tradicionais e se apresenta
em diversos eventos.

Conform� o maestro V1iíco (

Pacher, o público gosta muito
de relembrar as can�es.
"Procuramos sempremanter a

tradição. A música é uma [

característica marcantejeq] 1

nossa cultura", lembra.

Festa Italiana 'homenageia
famílias de descendentes
JARÀGUÁ DO SUL

Como o de costume, a

Festa Italiana homenageou,
na sexta-feira à noite, duas
famílias tradicionais da
cidade. Descendentes de

. Bertoli e Tomazelli puderam
se confraternizar e relembrar
'momentos importantes do

" passado. A solenidade de
,

homenagem contou com a

apresentação de um breve
histórico de cada família.
Santo Tomazelli e Dioni Inês
Bertoli receberam o troféu de

homenagem do Circulo
Italiano.

Segundo a coordenadora
de

.

homenagem e vice

presidente do círculo, Maria
Tereza Nora, essas famílias

ajudaram a fazer um

pouquinho da ·história de

Jaraguá do Sul e região. "São
pessoas importantes para o

desenvolvimento da cidade e

tiveram um destaque nomeio
.

,

FLAVIO UETA

Santo Tomazelli e Dioni Inês Bertoli receberam o troféu de homenagem

social e político", explica.
A família Tomazelli

chegou ao Brasil no ano de

1890, desembarcaram do
Portode Itajaí e se instalaram
na cidade de Luiz Alves. Já a

família Bertoli chegou ao país
no ano de 1878, por meio de

, um acordo entre o governo
.

Brasileiro e paises europeus.
A família Bertoli se

l'

estabeleceu na localidade de
Rio dos Cedros. Ambas se

aventuraram para buscar
melhores condições de vida.

Além da homenagem, as

famílias viveram momentos

de confraternização. Já que
o circulo proporcionou um

encontro de família em um
'

momento alegre de
descontraído.

CONCURSO

Eleita a nova Rainha da F�sta Italiana b
A nova Rainha da Festa Italiana 2007 é a jovem Aline Valentini (centro), representaotedo
Bairro Nereu Ramos. A primeira princesa foi Flavia Maria de Moura (esq.), do Bairro Ilha
da Figueira. Rafaela Rodermel (dir.) representou o Bairro Vila Nova, conquistou .Q titu IO-r dry,
segunda princesa. O júri avaliou a beleza facial, a elegância, a postura e a desenvoltura na

passarela. '3
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"Homem é atropelado e

�:morto por rnotocícüsta
�. em Nereu Ramos na

�, adrugada de domingo
,,�.

"iSSNI ALVES
:' 4RAGUÁ DO SUL
�.,;'
�""�

Edson Rogério de Almeida
!Eigueiredo, 45 anos e natural
�de Lages, morreu ontem

�J'epois de colidir contra um

.peste na rua 25 de Julho
I

.

�tóximo a empresa Gatos &

(1 b:tos no horário domeio-dia.
s �le dirigia o Gol azul de

;:; placas LXO-2039 de Jaraguá
I i'\ do Sul e perdeu o controle do

[fI'farro avançando contra a

� &.alçada e arrancando uma

árvore. Edson estava

Il�irigindo no sentido Centro -'

fl allha da Figueira e por sorte

oJ,pão atravessou a pista para o

f;jigptro lado, o que poderia
5bl1Jovocar acidente de

(,'f'Rroporções bem maiores De

jl()�çordo com o soldado Adilson

()q[Ioeft, do corpo de bombeiros,
2f):}l)Jando chegaremno local, os

_.

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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�AGÉDIA: MAIS DUAS MORTES NO PERIGOSO TRÂNSITO DE JARAGUÁ DO SUL
� , .

· £olisão contra poste mata motorista na 25 de Julho
bombeiros tiveram que à empresa 'foi abordado por

arrancar a porta do veículo dois homens em uma mota'
em função domotorista estar Honda CG, de cor verde,
preso as ferragens e já sem com placa amassada,
vida. Não há nada que dificultando a identificação
comprove o fato, mas há do número. Os bandidos,
suposições de que omotorista segundo a vítima armados

estava em alta velocidade por com revólver calibre 38,
causa do estado em que se levaram o dinheiro, a chave
encontrava o automóvel. de um carro da marca

OUTRA MORTE - Na Citroen C5, placas MMH

madrugadade domingo para 4004, de Jaraguá do Sul,
segunda por volta das. 4h20 .Ainda na sexta-feira, no
no bairro Nereu Ramos, na bairro Avaí, emGuaramirim,'
altura do quilômetro 73, um o proprietário da Carrocerias
motociclista atropelou Rodar Ltda., chamou a

pedestre que veio amorrer no Polícia Militar para relatar ter

local sido vítima de assalto. Disse
à PM que perdeu "'$ 45 mil

ASSALTOS em espécie. Con 1ue dois

A empresa AGC Eletro homens em uma moto cor

Eletrônica, localizada na rua prata, indagaram sobre teste
filii!'

IManoel Francisc� da c6a, para soldador.Foi quando lim
bairro' João Pessoa, foi deles, armado com revólver

assaltada na sexta-feira. '32 ou 38 anunciou o assalto,
Segundo H.O. S., 43 anos, obrigando o proprietário a

em depoimento à polícia, ele abrir o
'

cofre no andar

havia sacado R$ 74 mil em superior, onde ocorria uma

um banco, dinheiro que seria ,

reunião. Alémdo dinheiro, os
utilizado no pagamento de .bandidos levaram seis

funcionários e que ao chegar celulares. O motorista do Gol teve morte instantânea segundo bombeiros que atenderam 11 oC'Qfrência na ?5 de julho'
BJW)---------------------------------------------

��I!,lVIini,stério capacita para

, :';j� Cultura Exportadora
.

ff1:'JJARAGUÁ DO SUL
O Ministério do

_ __Qesenvolvimento, Indústria e

Comércio exterior promove

�;�troje a segunda etapa do projeto
��,'Cultura Exportadora", com o

�,.tbjetivo de capacitar micro e
� ABU OIV

�:"� d dt��pequenos empreen e ores

;.!<"'. b lanei d... so re P anejamento e
,

��@xportação. A capacitação,
�;.que acontece noCefet (Antiga
��:Escola Técnica Federal),
�"t'-�.:;
•• �-começou ontem e contou com

'. ,,�,participação de cerca de 30

t... pessoas.
\, .

O programa está sendo
realizado em [araguá doSulpela
primeira vez e acontece há oito
anos em todos os estados
brasileiros. "O objetivo é tornar

!o.
...
DS participantesmultiplicadores

0,;'

.
doplanejamentadeexportação,

'" :uma vez que a falta de
conhecinientosobre exportação
é umadasprincipais dificuldades

"'.;' enfrentadas pelos
• empreendedores", comentou

.

'.Carlos LuísTavares, professorde
•

economia e um dos agentes do
• projeto "CulturaExportadora".

ENCOMEX - Realização
da Secretaria de Comércio

Of£xterior doministério, e Senai,
flo "118º Encomex" busca uma

ebmaioraproximação como setor

i)!l privado, sobretudo em capitais
e cidades com pólos produtivos

Agentes explanaram sobre

exportação

com potencial de exportação.
O evento acontece amanhã,
das 8 às 18 horas, no Centro

Empresarial, e é aberto a

empresários, entidades de

classe 'e agentes de comércio

exterior. Inscrições podem ser

feitas
-

pelo site

e pelos telefones (47) 3275-
7013 e 3275-7001.

OEncomex tem o apoio da
Prefeitura, Acijs, Apevi,
Câmara de Negócios Interna
cionais, Sebrae, Banco do

Brasil, Caixa Econômica

Federal, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e

Social, Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos,
Seguradora Brasileira de

Crédito à Exportação, Unerj e
Fatej.

Ex-vereador morre aos 88 anos de idade
JARAGUÁ DO SUL PIERO RAGAZZI/OCP

O ex-funcionário público
e vereador Clemenceau do
Amaral e Silva faleceu na

madrugada de domingo, aos
88 anos. Nascido em Laguna,
litoral sul do Estado, Silva foi
inspetor escolar, promotor
adjunto do Fórum de Jaraguá
do Sul, sócio-fundador do
Lions Clube e .chefe do

departamento do Expediente,
Educação e .Assistência
Social. Atuou como vereador
de 1963 a 1967, período em Clemenceau fera natural de Laguna
que também foi secretário na

gestão do ex-prefeito Roland
Harold Dornbusch.

Filho de Cantídio e

Annaíl do Amaral e Silva,
casado comAmélia Ziemann
e pai de três filhas -

Rosângela, Eliane e Patrícia
- Clemenceau foi responsável
pela execução e construção
da Escola Albano Kanzler

(Vila Lenzi) e do Mercado
Público. Quando aposentado,
dedicou-se ao registro da
memória do legislãtivo de

Jaraguá do Sul, pesquisando
a política local.

'Feira do Livro' atrai muita gente à praça Piazera

JARAGUÁ DO SUL
O primeiro dia da "Feira do

Livro" atraiu grande público à

PraçaÂngelo Piazera, na tarde
de ontem. A abertura do
evento contou com a presença
de Ana Maria Machado,'
consagrada autora da
literaturabrasileira dos gêneros
adulto e infantil. Em seguida,
aconteceu sessão de autógrafos
comRoberto Lanznaster, autor
de "A flauta mágica". Quem
procurou a feira pôde
aproveitar os descontos de até

50% oferecidos por editoras de
todo país. É o caso da obra
"RobertoCampos - Um retrato

pouco falado", de Olavo Cruz,
que antes custava R$ 40 e é

encontrado a R$ 10 na feira.
Best-sellers como O Segredo,
de Rhonda Byrne, e Homem
Lento, de J.M. Coetzee; podem
ser adquiridos com desconto
de até 10%. Alguns obras de
literatura infantil estão sendo
vendidas a R$ 1. O estudante

. Robson Fernandes Viana, 13

anos, visitou a feira e ficou
satisfeito corn as ofertas de
livros humorísticos. "Comprei
dois livros de piada e cada um
custou R$ 3", comentou. Hoje,
a programação do evento

engloba o lançamento do livro
bilíngüe The hands/As mãos,
de Manoel Ricardo de Lima,
às 20h30, além de

declamações de po�sias e

PIERO RAGAZZI/OCP

Livros encantam as crianças

contação de histórias em

escolas do município. A Feira

do Livro se estende até a

próxima terça-feira 17.

", J . , "

Florianópolis
divulga roteiros
em Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

OFlorianópolis Conven
tion & Visitors Bureau

escolheu]araguá do Sul como
um dos municípios que vai

receber o projeto "Venha
viver Florianópolis e região".
Os empresários do trade
turístico se apresentaram
ontem à noite, durante a

reunião plenária Acijs/
Apevi.Hoje, empresários dos
ramos de gastronomia,
hotelaria' e lazer da capital
catarinense ficam na cidade

para divulgar os atrativos de

Florianópolis. A diretora exe

cutiva do Florianópolis
Convention Bureau, Maria

I Claudia Evangelista,
apresentou ontem um

workshop com exposiçãodos
destinos. Hoje, o grupo visita

empresas e instituições para
contatar agentes de

viagem,empresários, auto
ridades e representantes de
entidades. Entre os destinos
estão trilhas ecológicas,
cavernas e arquitetura;
águas termais, rafting em

Santo Amaro da Imperatriz;
a linda Ilha do Papagaio, as

belezas de Palhoça e o

comércio de São José.
IfAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Festival de Fanfarras
II

O Festival de Bandas e Fanfarras de [araguá do Sul, promovido pela AssociaçãoMusical
Jonas Alves de Souza, aconteceu no domingo pela manhã no Bairro Tifa Martins. O \

ey¢:t'l.t� cQntou cQtn. a apre�ent�çªo de Bandas e Fanfarras dos estados do Paraná e de

Sant:�êatarin�.Notatal foramcinco apresentações.O encontro teve o apoio daAssociação
de Moradores do Bairro Tua Martins e da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBITUÁRIO
Programação Aniversário

Jaraguá do S.ul
Faleceu dia 08/07 no

Hospital e Maternidade

Sagrada Família
Waldemiro Habeck Gam
idade de 49 anos. O
velório foi realizado na

Capela Municipal e o

sepultamento no

cemitério em São Bento
do Sul.

AMANHÃ

=Oficina de Plantio de Frutíferas em vasos

Semeando Frutos (Fujama)
Prefeitura de Jaraguá do Sul

...

8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

QUARTA-FEIRA

Faleceu ás 13:45h do
dia 06/07, o senhor

Henrique Piske com

idade de 86 anos. O
velório foi realizado na

Igreja Lutherana
Corticeira e o

sepultamento no

cemitério de Bruderthal
em Guaramirim.

-Concerto com o Coral Collegium Vocale

Pequeno Teatro da Scar
20horas

QUINTA-FEIRA

-Concerto da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul

Circuito,Catarinense de Orquestras
Grande Teatro da Scar
20 horas

A empresa Metalúrgica IMAM.localizada á Rua Padre

Horácío Rebello na 383 localizada na cidade de

Guaramirim, CNPJ, vem através desta requerer
Renovação da Licença Ambiental de Operação ( LAO), e

l o pedido de Ampliação, Junto a Fundação do Meio
Ambiente - FATMA

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/ 38 Vara Civel
Rua Guil�erme CristianoWackerhagen, 87 Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC-E-mail: jgsciv3@tLsc.gov.br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva
Escrivã Judicial: Marisa Schroder Feliti
EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Declatória de Nulidade De Ato Juridico nO 036.97.000247-0
Autor: Metalox Indústria Metalúrgica LIda.

Réu: Warranty Express Tránsportes Rodoviários
Citando(a)(s):Warranty Express Transportes Rodoviários, último endereço conhecido: Av. Marechal Hermes, 2001, Vila Ina, São José dos Pinhais -PR,
atualmente em local incerto ou não sabido.
Por intermédio do presente, a(s) pessoais) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, dica(m) ciente(s) d que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responcenàrnj à ação, querendo, em 15 dias, contados dotranscurso do prazo deste

, edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autor na petição
inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento detodos, partes eterceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no
local de costume e publicado 1 vez(es) com intervalo de ° dias na forma da leL

Jaraguá do Sul, (SC), 28 demarço de 2007.

Teatro
O grupo "Aplausos e

Tomates", do Gats, inicia
temporada com a peça "O

Dragão Verde". As próximas
apresentações acontecem

nos dias 14 e 15 de julho, às
16 horas, no salão da Igreja
Rainha da Paz, no Bairro
Vila Nova. Este é o segundo
espetáculo do grupo. O

ingresso é um litro de leite
de caixinha.

Inscrições
A Unerj concluí hoje o

período de inscrições ao

segundo semestre. São
oferecidas três novas opções

.
em cursos de nível superior
em design, gestão comercial
com ên,f?:se em varejo e

serviçc s , e negócios
imobiliários. As inscrições sâo
gratuitas e podem' ser feitas�
no site www.unerj.br e no

Serviço de Atendimento ao

Estudante, no Bloco A. Mais
informações pelo telefone

(47) 3275-8200. Com os três

novos cursos, a Unerj passa a

oferecer 23 graduações que

'integram os centros de ensino
nas áreas de Ciências Sociais

.

Aplicadas e Jurídica,
Tecnologia e Arte, 'e de

Educação e Letras.

Show
Em turnê estadual, a

cantora Louise Lucena

(foto) apresenta-se mo
CentroCultural da Scar
nesta quarta-feira, 11, às

.
20h30. Acompanhada do
irmão Daniel Lucena, ela
apresel::tta no show O

resultado de uma

trajetória de mais de 25
anos dedicados ao palco.
Os ingressos custam .R$
10 e R$5. Informações
pelo telefone (47) 3275-
2477.

Curso de oratória
O produtor cultural, ator e diretor Nelson Borchard verfi

se dedicando a levar para outros públicos que não artist��
técnicas que auxiliam no aprimoramento da capacidade de

.
falar em público. Em nova edição, o curso prático é destinado
a executivos, universitários, empresários, políticos, professores,
vendedores, pessoas com cargos de lideranças e interessados
em geral. As inscrições estão abertas para duas turmas: aulas
nos dias 16, 18,23 e 25 de julho, das 19 às 22 horas, e nos di<\s .

14,21,28 de julho e 4 de agosto, das 9 às 12 horas. As aul$
vão acontecer no Centro Cultural da Scar. Informações pelos
telefones (47) 3273-0989,9171-4439 e 9104-8959. I

Mais uma etapa do programa "Comunídade em Ação"
foi re.alizada no último sábado.!. no Bairro.Vila Carolina)
em Gl.laramirim. O evento afendeu tambéin os BaitroS*
Rio Branco, Vila Brühmuller, Jacu-Açu, Barro Branco e

Figueirinha. O público contou com diversos serviços e

atividades de lazer. Entre eles a distribuição de

pte$'ervativos, eseovas de �ente, avaliação físicat
ginástica para idosos, dança, capoeira, teatro, pintura'
facial, encaminhamento de RG e carteira de trabalho,
docurnentação, distribuição .de sementes e mudas de

hortaliças, cach(_)rro-quente, Uipoca, jogos ebrincadeirasii. . '. • ..•. .
.

Também foram realizados sorteios de diversos brinquedos.

Pré-conferências
Acontecem duas pré-conferências de cultura hoje e

amanhã em [araguá do Sul, no Museu Histórico Emílio da
Silva. A de teatro será realizada hoje as 8 e 19 horas. A de

patrimônio publico e amanhã no mesmo horário. No dia 30
de julho é a vez da literatura, que fecha a agenda deste mês

com a discussão programada para as 19 horas na Biblioteca
Pública Rui Barbosa. No mês que-vern, quatro grupos ainda
devem analisar os projetos a serem encaminhados à

ConferênciaMunicipal. O damúsica ocorre em 10 de agosto,
da dança, no sábado, 11, das manifestações culturais, no dia
13, e, por último, o da arte-educação, na terça-feira, 14.

• LOTERIAS
, • INDICADORES ECONÔMICOS }

• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

Concurso n. 882 DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,896 1,898 "

PARALELO 1,99 2,09 "

TURISMO 1,853 2,003 "

EURO• QUINA

Concurso n. 1772

• BOLSAS DE VALORES
11-19-3

• LOTOMANIA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 55.371 0,91%
11 DOW JONES . YO[k 13.649 0,28%
11 MERVAL (B. Aires) 2.2.49 0,08%
11 NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%

r:IIl'IIII�lla
0,6037%

,
t ,

Concurso n. 738
01 - 05 - 13 - 17 - 33
37 - 38 - 49 - 57 - 58

6��6,,----,6,,-=,,9_,_......4.:...__,
78 - 80 - 84 - 88 - 89Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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oE FUNOO por Julimar Pivallo• LINHA
PIERO RAGAZZI/OCP

Mau exemplo
No jogo da equipe sub-11 da Malwee/CEJ/FME contra o Colegial, de
Florianópolis, um exemplo do que não se pode acontecer no esporte.
Depois do término do primeiro tempo, os pais dos atletas da Capital
resolveram criar confusão e a polícia militar teve de ser chamada para
intervir. Eles invadiram a quadra para tentar bater na arbitragem. Que
péssimo exemplo. Logo em frente dos filhos, de, no máximo 1'1 anos.

Às vezes, o lado competitivo para crianças esta idade é levado muito a

sério. Os meninos, e também meninas, têm de ter responsabilidade,
mas não podem se esquecer que são crianças. Lamentável.

Basquete
masculino
A equipe Unimed/FME venceu

duas das três partidas que
disputou, neste fim-de-semana

em São Bento do Sul, pelo
Campeonato Catarinense de

Basquete Infantil Masculino.
Com os resultados, os
jaraguaenses continuam na

liderança da Chave B. Já o

juvenil perdeu mais uma,
desta vez para o Joinville por
82x42 .

Basquete
feminino
As meninas do juvenil da
Faculdade Jangada/FME
venceram as duas partidas fora
de casa, contra Tubarão e São
José, e continuam invictas e na

liderança. Mas a primeira
derrota da modalidade veio no

fim-de-semana, em Florianó

polis, onde as meninas da
Elian/FME perderam para o time
da casa, mas continuam na

liderança do Estadual Infantil.

. Vôlei feminino
A equipe da ADV(FME tem um

desafio importante, amanhã,
. pelo Estadual Feminino de
Voleibol. Jogando em casa, às
20h no Ginásio Arthur Müller,
as jaraguaenses enfrentam

Joaçaba, lanterna da

competição com quatro pontos.
O time da ADV/FME está em

quarto lugar com cinco pontos.

Bocha
Começa ontem, no Clube Atlé
tico Baependi, o 10 Campeonato
Municipal de Bocha Rafa. São
16 equipes divididas em quatro
chaves com quatro equipes
cada, nas categorias individual,
duplas e trios. Os jogos
acontecerão de segunda à
sexta-feira, sempre com início
às 19h15. Na bocha rafa, a bola
só pode ser jogada por baixo .

Malwee e Carlos Barbosa se enfrentaram na primeira fase naArerra�, com os jaraguaenses vencendo por 2x1

� I

Malwee conhece os adversários

.da segunda fase da Liga Futsal Du�ga, pede eSp'�r,i�� ._"

de decisão na semi
'.

(na Seleção) vai 'confinüar
I

.gaúchos,fora de casa, por 5x4,
trabalhando forte aqui", disse com o time misto, já que a

Marcão, que não vai poder maioria do elenco defendia a

contar com Tiago, Valdin, Seleção Brasileira .em amis

Falcão e Lenísio. tosas. Contra oUmuarama, a
Na outra chave ficaram vitória por 3x1 em Seara no

Ulbra, Minas, Intelli, dia 9 de maio, também com o

Teresópolis, São Caetano e o time desfalcado. No clássico

vencedor· de Unisul e contra o [oinville, empate em
Atlântico, que fazem jogo 4x4 no dia 21 de maio, no

extra para definir o último Ginásio Ivan Rodrigues,
classificado. quando Falcão acabou agre-

RETROSPECTIVA - A dido por um torcedor. No dia

Malwee não perdeu nenhu- 4dejunho, naArenaJaraguá,
ma partida da primeira fase a Malwee teve dificuldades

contra os cinco adversários do ,.

para vencer o Carlos Barbosa

grupo. Contra a UCS, fez a por 2xl. E, uma semana depois
estréia na Liga, .no dia 14 de em Ijuí, ficou no 4x4 com o

abril, quando venceu os John Deere.

um. a menos que a Ulbra e é

o cabeça-de-chave do Grupo
B. De folga, o time se

reapresenta hoje, já de olho

na segunda fase.
O auxiliar técnico Marcos

Moraes, o Marcão, disse que
a chave é muito difícil. "Mas
não será difícil só para a

gente. Será para todos. Não
acredito que uma equipe
possa disparar. O que a gente
precisa é pontuar fora de
casa também", comentou. Ele
disse agora que a equipe vai

aproveitar estes 20 dias de

folga de competições para
treinar e melhorar a parte
física. "Quem não estiver lá

A próxima fase

começa no dia 4 de

agosto, depois dos

Jogos Pan-Americanos

JARAGUÁ DO, SUL

MARACAIBO como uma decisão. O

Uruguai é um adversário
tradicional da seleção, assim
como foramChile e Equador.
Mas aqui não se diferencia
um adversário do outro. Mas
os jogadores devem entender

que esse jogo dizmuito sobre
o futuro na Copa América e

na seleção", declarou o

treinador. "Os jogos com o

Uruguai sâo sempre muito

disputados, desde as

categorias de base. Eles não
desistem em nenhum

momento", emendou.

.

O técnico Dunga, afirmou
ontem que jogadores devem
ver o jogo desta hoje, às

21h45 contra o Uruguai em
Maracaibo pela semifinal da

Copa América, como uma

autêntica decisão para o

novo ciclo da seleção. Ele
admite ver o confronto com

os uruguaios como um ponto
chave da geração que se

levanta na seleção.
"O jogo que está na nossa

frente deve ser encarado

Carlos Barbosa, joinville,
John Deere, UCS e

Umuarama. Estes serão os

próximos adversários da
Malwee na Liga Futsal, que

'3 retoma apenas no dia 4 de'
s agosto, depois do término dos

�Jogos Pari-Americanos. O
0time jaraguaense terminou

2�em segundo lugar na

B competição, com 43 pontos,
BJ
--------------------------------------------------------�--------------------------�------------------------

BRASILEIRÃO SÉRIE A BRASILEIRÃO SÉRIE B
B.

..

CLASSifiCAÇÃOCLASSifiCAÇÃO Resultados - 10a Rodada

Paraná Ox1 América

Resultados - 10a Rodada

Ipatinga 4x1 CearáPG J V E O GP GC SG
1° Botatogo 2"4 10 7 3 O 23 9 14

_ 2° GoiáS 1,9 10 6 1 3 20 12 8

, 30 São Paulo 18 10 5 3 2 8 2 6

140 Palmeiras 17 10 5 2 3 13 12 1

5° Grêmio '16 10 5 1 . 4, 9 13 -4

60 Paraná 16 10 4 4 2 16 12 4

70 Vasco 14 . 10 4 2 ' 4 16 15 1

80 Figu�irense 14 10 4 2 4 16 17 -1

9° Fluminense 14 10 3 5 2 13 9 4

10° Cruzeiro 13 10 4 1 5 21 22 -1

11,0 Corinthians 13 9 3 4 2 9 6 3

12° Atlético-MG 13 Hl 3 4 3 13 12 1

�
13° Atlético-PR 13 10 3 4 3 15 15 O

140 Sport 11 10 3 2 5 17 18 -1

o. 150 Internacional 11 10 3 2 5 11 15 -4
-

16° Santos 11 10 3 2 5 11 16 -5
_ 17° Juventude 10 9 3 1 5 12 14 -2
- 18° Flamengo 8 8 1 5 2 12 16 -4

190 América-RN 7 10 2 1 7 7 17 -10

200 Náutico 10 1 3 6 11 21 -10 -10

, PG J V E D GP GC SG
10 Criciúma 23 10 7 2 1 20 9 11
2° Coritiba 19 10 6 1 3 13 9 4
30 Barueri 19 10 5 4 1 17 12 5
4° Brasiliense 18 10 5 3 2. 17 13 4
5° Vitória 15 10 5 O 5 22 12 10
6° Ponte Preta 15 10 4 3 3 14 14 O
7° Gama 15 10 4 3 3 11 13 -2

8° Portuguesa 14 '10 4 2 4 14 12 2
go Ceará 14 10 4 2 4 14 17 -3
100 Marília 13 10 6 1 3 21 18 3
110 CRB 13 10 4 i 5 14 14 O

, 12° Santo A 13 10 4 1 5 13 15 -2
13° Fortaleza 13 10 4 1 5 12 . 15 -3

140 Ipatinga 13 10 4 \ 1 5 8 11 -3

15° São Caetano 13 10 3 4 3 12 12 O

160 Santa Cruz 12 10 3 '3 4 16 15 1

170 Avaí 11 10 3 2 5 19 23 -4

180 Paulista 9 10 2 3 5 13 19 -6

190 Remo 7 10 2 1 7 14 21 -7

200 Ituano 6 10 2 O 8 12 22 -10

Banerí 3x1 VitóriaCorinthians 1 x1 Fluminense
.

Santo André 3xO ItuanoSantos 4x1 Cruzeiro
Brasiliense 3x2 RemoAtlético-MG Ox1 Grêmio
Ponte Preta 1 xl São Gaetano

Botafogo 2xO Atlético-PR
. Cncluma 4xO Gama

Goiás 3x2 Sport Paulista Ox2 Marília
Internacional 2x1 Figueirense Fortaleza 3x3 Avaí
Náutico Ox1 Palmeiras

Coritiba 2x1 CRB
Juventude 2xO Vasco Santa Gruz 2x2 Portuguesa
S�o Paulo OxO Flamengo

Resultados ., 10a Rodada

Paraná Ox1 América

Próximos Jogos - Hoje
19h30 ,.- Vitória x Santa Cruz
19h30 - Portuguesa x Ponte Preta

19h30 - Gama x AvaíCorinthians 1 x1 Fluminense

Santos 4x1 Cruzeiro 19h30 - Criciúma x Coritiba
Atlétlco-MG Ox1 Grêmio 19h30 - Remo x Ceará

Botafogo 2xO Atlético-PR 19h30 - CRB x Brasiliense
Galas 3x2 Sport 19h30 - Fortaleza x Ipatinga
Internacional 2x1 Flgueirense 19h30 - Marília x Barueri

Nautlco Ox1 Palmeiras 19h30 - São Caetano x Santo André

19h30 - Ituano x PaulistaJuventude 2xO Vasco

São Paulo OxO Flamengo
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DEFINiÇÃO: RODADA DO PRÓXIMO FIM-DE-SEMANA DEFINE O ÚLTIMO CLASSIFICADO DA COMPETiÇÃO
PIERO RAGAZZl/OCP

Galácticos (preto) foram derrotados por 1 xO para o Garibaldi, mas continuam com chances de classificação para a próxima fase

Três equipes garantidas na
semlünaldo Varzeano 2007
Garibaldi, Kiferro e

Barrabaxo/Iranze o Pé
confirmaram a vaga
neste fim-de-semana

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A rodada do último
sábado definiu os três

primeiros classificados para as

semifinais do 2Sº

Campeonato Varzeano ,de
Futebol - 'Raul Valdir
Rodrigues'. Garibaldi, pelo
Grupo], Kiferro e Barrabaxo

I Tranze o Pé, pelo Grupo K,
já carimbaram o passaporte
para. a próxima fase. A última

vaga será definida no próximo

sábado, no campo do

Garibaldi, no confronto entre
o time da casa e o Atlético.
Um empate garante as duas

,

equipes na próxima fase. Se

perder por dois gols de

diferença, o Atlético sai e os

Galácticos se classificam.
. O Garibaldi se garantiu
com a vitória por 1xO sobre
os Galácticos e, com issor
chegou aos três pontos no

Grupo J. Galácticos e

Atlético têm um. No Grupo
K, a Kíferro goleou o

Botafogo por 4x 1 e eliminou
o alvinegro da Barra do Rio
Cerro.

Pela Taça Pomerode, o

Vitória venceu o Vera Cruz
fora de casa, na categoria
aspirantes, por 3x1, e deu um

'

importante passo para a

classificação. No outro jogo,
o Caramuru goleou, em casa,
o Atlético Pomerodense por
4xl. Nos titulares, o Vera Cruz
goleou o Água Verde de
Timbó por 4xO e Botafogo e

Atlético ficaram no OxO.

LIGAJARAGUAENSE -

O Olímpia continua na

liderança do .Campeonato
Feminino, agora com 12

pontos, depois da vitória por
4x1 no Barcelona, que tem

seis, ao lado do Barrabaxo,
que bateu o Bar do Siri por
2xO.
No Campeonato de

Escolinhas, os resultados
foram os seguintes -

categoria pré-mirim:
Craques do. Futuro 1xS

Bola,
7xO

União conquista o

título em Schroeder
SCHROEDER
A equipe do União

conquistou, no último
sábado, o título do 22º

Campeonato Municipal de
Futebol de Schroeder. Eles

.
.

. (

bateram, na decisão, a Néki
Confecções, por 2x 1. O
terceiro lugar ficou com o

Sport Rancho Born, que
venceu a Grameyer por Sx4
nos pênaltis, depois do
empate em 1x1 no tempo
normal. O União levou

também. O troféu de
artilheiro, corn os oito gols de
Leandro Perguer. J eison
Pres tini,

.

da Néki

Confecções, sofreu apenas
quarto e ficou como goleiro
menos vazado.

Já o 16º Municipal de
Futsal Sênior também está

chegando na reta final. Na
sexta-feira, os resultados

�m: Schroeder I 4xS
Desportivâ B, Desportiva A
2x2 Corernaco, Papelaria

Miglas/ASRB 7x2 Segundas
Feras e União 2x4 Amizade,
Com os resultados, apenas o

Amizade se garantiu na

semifinal. Na próxima sexta

feira, 13, a partir das 18h4S,
Desportiva A, Miglas, Barro
Branco e Coremaco brigam
pelas outras três vagas. Os
jogos serão os seguintes -

Desportiva B x Coremaco,
Schroeder I x Segundas
Feras, Desportiva A x

Amizade e Miglas/ASRB x

Barro Branco.
E nesta quinta-feira, 12,

acontece o congresso técnico

para o Aberto de Voleibol
masculino e feminino. As
inscrições encerram na

mesma data, no valor de R$
100. Os três primeiros
receberão troféus e

medalhas, além de
premiação em dinheiro .

Informações no 3371-03 221
com Edite ou Cristiane.

União (laranja) venceu a Néki Confecções por 2x1 na decisão do título

JARAGUÁ DO sui.

As.duas equipes do futsal
de base que entraram em

quadra, no. fim-de-semana
no Parque Malwee,
garantiram vaga para a

terceira fase do Campeonato
Estadual das respectivas
categorias. A primeira foi o
sub-Ll da CEJ/FME, que
venceu o Colegial por 4x3,
empatou em 4x4 com a

Camboriuense e perdeu por
2x1 para o Clube Doze, de
Florianópolis. Com os

resultados, os comandados de
Claudimir Büttner

I .

Futsal garante duas

categorias na 3a fase
terminaram na segunda
colocação com dez pontos,
cinco a menos que o Clube
Doze.

O sub-IS daMalwee/CEJ/
FME chegou à terceira fase
com as vitórias por 6x2 sobre
São Bento do Sul, 4x3 no

Colegial e o empate 'em 1x1
com a Metisa/Timbó. O time
de Luiz Carlos Dalprá
terminou em primeiro lugar,
com 16 pontos, contra 11 de
Timbó. Os artilheiros do fim
de-semana foram Edu (sub-
15) com quatro gols e Lucas
(sub-11) também com
quatro.

Pequeno
Escolinha

e a

FIa

INTERBAIRROS

O Rio Cerro venceu o Ouro Verde (branco) por 4xO e se

garantiu na semifinal do Interbairros. Eles irão enfrentar o
Rio Molha. A outra semifinal .será entre Botafogo e

Garibaldi, que venceu o Cruz de Malta por 4x1. Os jogos
semifinais acontecerão no domingo, 15, no campo do Rio

I})Molha.

Guaramirim, CT Falcão 12
7xO Nova Geração e

Escolinha Vila Rau 2x 1
Caxias. Mirim: Craques do
Futuro Ox 1 O Pequeno e a

Bola, Escolinha FIa Ox3

Guaramirim, CT Falcão 12
3xO Nova Geração e

Escolinha Vila Rau 1 x 1
Caxias. Infantil: Craques
do Futuro Ox4 O Pequeno e

a Bola, Escolinha FIa 1x4
Guaramirim, CT Falcão 12
4xO N ova Geração e

Escolinha Vila Rau Zx l
Caxias. Juvenil: Craques do
Futuro Ox7 O Pequeno e a

Bola, Escolinha FIa 1xO
Guaramirim e Escolinha
Vila Rau 1xO Caxias.

PIERO RAGAZZI/OCP

"

BarrabaxofTranze o Pé venceu o Botafogo e lidera o Grupo K do torneio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

RETIRADA DA TROPA
AMERICANA NO IRAQUE
PODE RESULTAR EM UMA
GUERRA CIVIL ABERTA

MISSÃO CATARINENSE
À EUROPA TERMINA
ESTA SEMANA

restituição nesse segundo lote Banco do Brasil, ligando para
da Receita, no montante de 4004-0001 nas capitais e 0800-
R$ 999 milhões. 729-0001 nas demais cidades.

Outras 63 mil pessoas têm PRIMEIRO LOTE - O pri-
saldo de imposto a pagar, no meiro lote de restituições do
valor de R$ 83 milhões. A Imposto de Renda Pessoa

Receita informou ainda que Física foi liberado em 15 de

53 mil contribuintes deste junho. Nesse lote, foram
lote tiveram saldo zero de liberadas 14,12 milhões de

imposto. declarações, das quais 932,7
CORREÇÃO - As rer-- ....mil para contribuintes com

ç6es do segun�o lote do impostoarestituir,novalorde
Imposto de Renda deste ano, R$ 999 milhões.
que serão pagas no dia 16 Além do dia 16 de julho,
deste mês, virão corrigidas de serão liberados outros cinco

2,94%, referentes à variação. lotes até o final do ano.

da taxa Selic de maio, junho Segundo a Receita Federal,
e uma parte de julho. O con- eles serão pagos em 15 de
tribuinte que não solicitou o agosto, 17 de setembro, 15 de
crédito em conta deverá outubro, 16 de novemlJr6 e o

procurar uma agência do último no dia 17 de dezembro.

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão on-line as coberturas completas des eventos

� VALOR TOTAL DAS RESTITUiÇÕES É DE R$ 999 MilHÕES

Receita libera consulta ao segundo lote do IR
Os recursos estarão

disponíveis para
saque no dia
16 de julho

BRASILIA

A Receita Federalliberou
às 8h de ontem, a consulta ao

segundo lote de restituições
do Imposto de Renda Pessoa

Física (IRPF) 2007, ano-base
2006. A consulta pode ser feita
na página da internet (www.
receita.fazenda.gov.br) ou pelo
telefone 0300-789-0300.

Os recursos estarão dis

poníveis para saque no dia 16
de julho. Constam 735 mil
contribuintes com direito à

.... �...

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet ou pelo telefone

SÁBADO DASOLlDÃRIEDAO'ii
E a boa é agendar para o almoço de sábado presença na

quarta edição da deilclosa macarronada que o shopping e

rede Breithaupt realizam em prol de entidades

jaraguaenses. A promoção que há quatro anos é sucesso
ieví:!Fte toda renda ,para AMA, Ah?AE, Novo Al1)anhã' e

-

Rede Feminina del COmbate ao Câncer. Os ingressos
podem ser adquiridos ao valor de R$15,OO com as

entidades beneficiadas ou nas lojas do Shopping

�------------------------------------�--------�.�

� TÊNIS DOS SfMPSONS
;::

� Qentre as ações para o lançamento
õ do filme dos Simpsons, uma que se
ir
s destaca é a coleção de tênis da marca
�. Vans inspirada nos personagens. No

total serão 12 modelos assinados

pelos maiores nomes do street style
atual. O modelo ao lado foi criado pelo designer Tony Munoz e
traz o palhaço Krusty em versão imprópria para menores.

. Outros modelos no site sneakersbr.com.br.

DJS POP/ROCKSTARS
Dando a sequência à bem-sucedida idéia de pop/rockstars
atrás das pick-ups a casa noturna Pacha de SP, Irá trazer o
ícone dos anos 80 Boy George para uma apresentação no

próximo dia 14. Já no dia 21 de setembro é a vez de Andrew
Fletcher e Martin Gore, do Depeche Mode, ocuparem a

cabinede DJs. Mais informações no site pachasp.com.br.

ROCK E BLUES NO SCAR LOUNGE
OS irmão Luciano e Neni Junkes mandam convite para mais
uma noite de Blues no SCAR Lounge com o músico
californiano Rex Johnson. Além da excepcional
apresentação, a casa ainda oferece na ocasião seu tradicinal
rodízio de petiscos. Evento marcado para quinta-feira, dia 12.

WINTER HEAT
- A quente temporada de férias da Moinho Disco começa neste.
sábado com a presença na casa da dupla Leozinho e

Paciornick, mais o residente Adrian Bernardz. Ingressos já à
venda na Licoreria,Mime Matriz e Center Som do shopping. .

PELA NOITE
Destaque para a presença cada vez maior de belas mulheres
na noite da Choperia Bierbude. Confira em nosso blog a

última cobertura fotográfica da casa e confira.

A TV FEITA PORVOCÊ
O Grupo Abril lançou no último dia 6 o FIZ TV, um
serviço que vai tentar fundir a televisão com a internet,
criando um' site que disponibilizará vídeos postados
pelo usuário, mas com uma proposta diferente (jó
YouTubê. O canal tem um sistema que converte .ós
vídeos enviados (50MB no máximo) para TV e coloca
no ar aqueles que forem mais votados pela audiência do
portal. A proposta é abrir espaço tanto para os vídeos
caseiros como para as produções independentes que,
hoje são desconhecidas do público. Dependendo do
sucesso alcançado, os próprios criadores dos vídeos

poderão ter seu programa no FIZ. Ainda este mês o

canal entrará na grade de programação da TVA e em

breve estará disponível também nas outras operadoras
de TV por assinatura. Interessados em conhecer o

serviço acessem: fiztv.abrll.com.br.
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SANTA CATARINAPODE SER INCLUíDA NA MALHA AEROVIÁRIA DE PORTUGAL

Viagem a Europa
termina esta semana
Governador discute
a instalação de uma

fabrica de reciclagem de

equipamentos eletrônicos
no Estado

. PORTO, PORTUGAL

Na manhã de ontem o

governador licenciado Luiz

Henrique da Silveira começou
a desenvolver a últimaparte da
missão à Europa, indo ao norte

de Portugal, conhecido pelo
forte caráter empreendedor. Ao
meio-dia, esteve em Lisboa.
Em Vizeu, acompanhado do

prefeito de Rio do Sul, Milton
Hobbus, o governador visitou
pela manhã a: fábrica e teve

uma reunião com a empresa
.

Interecycling, especializada em
reciclagem de equipamentos
elétricos e eletrônicos, como
computadores, em final de vida
útil. Na ocasião, eles
discutirama instalação de uma
unidade no Estado. Além dos'
benefícios' ambientais,

.

a·

reciclagem torna possível
reaproveitar 'os materiais,
alguns de alto valor no

mercado, especialmente de
metais.

Mais tarde, já em Lisboa,

'OIVULGAÇÃO/SECOM

Governadofem visita a um centro de moda distrito industrial têxtil

LuizHenrique visitou a direção
da TAP (Transportes Aéreos

Portugueses); com o objetivo
que incluir o Estado na malha
aeroviária da empresa.

Hoje, estão agendadas
reuniões de trabalho � visitas
à Empresa Rodoviária de

Lisboa, tendo em vista ometrô

de superfície de Florianópolis,
à TBZ, para o Sapies Parque e

à WMD, para assinatura de

protocolo para estudos da

criação de umamarina de alta

qualidade funcional e<'

ambiental.

-,-- -
mmJ1lUIH

IlBAGUAoo SUI

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL No 33/2007-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNIÇiplO DE JARAGUÁ DO SUL através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público que, em
conformidade com o que preceitua a Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar na sede
da PrefeITura, SITa na Rua Wa�erMarquardt nO 1.111, na sala de reuniões, sob a coordenação da Comissão
Permanente de Licitações, uma licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa para Prestação de Serviços para Atendimento de

OXigenoterapia Domiciliar com o fornecimento do oxigênio médicinal'à Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, através do Fundo Municipal de Sawde, em conformidade com o Anexo I (Lista de Serviços), anexo
ao presente Edital, destinados a pacientes portadores de enfermidades respiratórias crônicas.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:00 horas do dia 23 de julho de 2007, na
Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalterMarquardt nO
1.111, bairro: Barra do RioMolha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:30hs do
mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contrátos.

.

VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 81.868,60 (oITenta e um mil OITocentos e sessenta e OITO reais
e sessenta centavos). INFORMAÇÕES .; A integra do Edital poderá ser obtida no enõereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 06 de julho de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

S'ecretário de Administração

-,_.
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2007
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante, destinados a Secretaria de
Obras Públicas e Habitação, conforme especificação do Item I do Edital e Minuta 'de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho 'de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de
outubro de 2002. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$123.593,OO(cento e vinte e trêsmil quinhentos
e noventa etrês reais). DATA, HORAe LOCAL PARA ENTREGA dos E�VELOPES: Até ás 09:00 horas do dia
23 de julho de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da PrefeITura Municipal de Jaraguá do Sul, sãa na Rua
Walter Marquardt nO 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes
serão as' 09:30hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
INFORMAÇÕES: A-integra do Edital poderá serobtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 06 de julho de 2007.
MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

Jaraguá do Sul (SC), 06 de julho de 2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração

MODA - Na semana

passada Luiz Henrique esteve

em Florença, na Itália, e

assinou um acordo de

cooperação com universidades
e' indústrias de moda.
Estiveram presentes empre

sários.�Q·Qr�p'p. í'a,tatip,ense de .

. -.I"d.�t-'I,I.,ílll .))!!�·,.!fínUi\) •

Moda Contemporânea, que
representam marcas e griffes
catarinenses de qualidade e a

Polimoda, do grupo Ferragamo,
uma das mais expressivas
internacionalmente na área do
mercado de moda de luxo.

Estas empresas buscam

avanços em design e inserção
mercado mundial, a exemplo
do conglomerado italiano

Ferragamo, com quem _o
governador estreitou contatos,
manteve entendimentos para

cooperação e visitou o museu

criado pela marca.

APOSTA

Mega-Se_na,
sai para se

. ,

Uma aposta feita'em Santa
Catarina acertou as seis

dezenas sorteadas pelo
concurso 882 da Mega-Sena
na noite deste sábado. O
prêinio é de R$ 21.492.982,24.
Os números sorteados foram 17
- 41' - 42 - 44;. 45 - 60. Outras
81 apostas acertaram a: quina
e receberãoR$ 20.989,74cada
umaj, e 6.642 acertaram a

quadra e ganharão R$ 255
cada uma. Para o próximo
concurso, a estimativa de

prêmio é de R$ 1,3 milhão,
segundo a Caixa Econôinica
Federal. O maior prêmio da
loteria neste ano (de R$ 52,8
milhões) foi pago em 10 de

janeiro, no concurso 832.

O CORREIO DO POVO

Nova rotativa

PeloEstado
Peso das minorias

Audiência pública na Assembléia Legislativa de Santa Catarina foi regida pela
tradicional polêmica que envolve índios, quilombolas e agricultores no Esta

do. O único ponto em comum parece ser que todos querem a mesma coisa: terra.
A discussão que se estendeu por mais de três horas buscou dar voz a todos os

presentes. Entre depoimentos acalorados e alguns bate-bocas, chegou a se ouvir

que a questão é "briga de pequenos" mesmo que a dimensão social do tema não
caiba num universo tão resumido. Num Estado que contém em seu tecido social
índios, negros e filhos de imigrantes europeus parece apurado dar "razão" para al
gUém sem estudar o tema. A prudência aponta que os possíveis embates político
eleitorais façam sua contribuição ao debate sem macular a importância ·do tema.
Ontem, a Alesc deu prova de sua capacidade de reunir diferenças. Cumpriu com

seu legado de incubar debates sem favorecer siglas. O deputado Pedro Uczai (PT),
proponente da audiência pública, encerrou os trabalhos defendendo a permanên
cia do diálogo e encaminhando as deliberações sobre o debate para as devidas
comissões da Casa. A audiência reuniu membros de comunidades indígenas e qui
lombolas, agricultores, antropólogos, historiadores, Funai, Incra, Ministério Públi
co, Ministério da Justiça, representantes da Câmara e Senado.

O Jornal Perfil inaugura na última
semana de julho sua nova rotativa
para impressão de jornais. Trata-se
de uma americana NewsKing, com
capacidade para imprimir até 25
mil jornais por hora com 48 páginas
- uma das mais ágeis do Planalto
Norte catarinense. Com quinze anos
de atuação em Rio Neqrínho e região,
uma nova sede está sendo preparada
para o grupo, que é responsável pelo
também diário jornal Folha do Norte,
de São Bento do Sul.

João Paulo Ferreira/Jamal Perfil

270/07
As discussões sobre a legalidade ou.leqltimi- )1

dade da Lei 270/07, que incentiva a hotels
ria na Capital, já coloca os agentes do trade
turístico nas trincheiras. Ontem, presídente .

do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares
e Similares da Grande Florianópolis, Tercíslo
Schmitt e o presidente da Federação de Ho
téis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado,
Estanislau Emílio Bresolin,manifestaram posi
ção das duas entidades."Revogar a referida lei
é um retrocesso inadmissível': traz o comuni
cado à imprensa. Pelo visto, a 270 arregi,men- f r I

ta aliados para o prefeito Dár;lo Berger.
Santur ')!i

Ex-presidente da Santur, Marcilio Ávila,
entregou ontem carta de renúncia ao go- ) [
vernador em exercício Leonel Pavan. Ávila r' r

adiantou que a 'decisão visa não criar cons-
) I

trangimentos ao governo e à política oficial .

<O

de turismo do Estado. O ex-vereador garan-
te que vai se dedicar à sua defesa.€ à tenta- ()
tiva de recuperar seu mandato na Câmara
da Capital. "Houve um julgamento político :I'pela Câmara de Vereadores e não houve
nenhuma denúncia porque não.havía ne- [;
nhum crime': garantiu MarcHio.

Alimentação
Dieese divulgou ontem que o custo da ces
ta básíca em Florianópolis passou de R$
159,02 para R$ 167,70 entre junho de 2006
e o mês passado. Entre os produtos que au
mentaram de preço estão carne, leite, arroz,
pão café e óleo. Feijão, farinha, banana e

manteiga tiveram queda nos preços nos su
permercados. O salário mínimo necessário
para o mês foi estimado em �$ 1.628,96.

Expectativa
Solução para a renegociação das dívidas dos
agricultores' é a expectativa do deputado
federal Valdir Colatto (PMDB-SC) para a reu
nião conjunta que será realizada hoje com

os ministérios da Agricultura e Fazenda. A
bancada ruralista espera que oGoverno apli
que bônus de 32% sobre a parcela de R$ 5,2
bilhões de débitos nos programas de investi
mento com vencimento em 2007 e a prorro-·
gação das parcelas vencidas ou que vencem
esse ano, referente às últimas três safras.

Grupo Seleme
Integrante doConselhodeFormulação Estra
tégica da Federação das Indústrias (FIESC), o
industrial Elias Seleme recebeu ontem a me

dalha Carl Hoepcke, na Alesc. Fundador das
. empresas do Grupo Seleme, o empresário
desenvolve atividades nos ramos de curtu

me, fábrica de calçados, madeiras, pecuária,
reflorestamento, construção civil e comércio
de materiais de construção, gerando empre
gos diretos para cerca de mil trabalhadores.

.. De volta
Hoje, último dia da missão à Europa, o go
vernador trata em Lisboa de transportes
urbanos de superfície, da implantação de
uma .marina e da criação de linhas fretadas
ligando Santa Catarina e Portugal.

Vale do Rio Doce
Audiência pública hoje, às 19h, na Assem
bléia Legislativa, debate pleblsdto que
consultará a população sobre a possível re
versão do leilão da Companhia Vale do Rio
Doce, realizado em 1997. A consulta ocorre

de l°a 7 de setembro, em todo País.

coíunaadrecnrsc.com.nr '.Associação dos Diários do Interior - ADljSC
CHICO ALVES COM CARlA DARlANO/FLORlN.JÚPOUS E FABINljO KUfACH/R10 NEGRINHO

Assecaçãcdos Diários do Interior

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

Diário da Manhã - Diárió do Iguaçu - Diário O
Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jamal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Nolisul
- OAHântico - Jornal Perfil-OVale - Sul Brasil-A
Tribuna -Tríbuna catamense - Voz Regional

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(c· o
38 I TERÇA-FEIRA, 10 de julho de 2007 PANORAMA O CORREIO DO POVO

cadernob@ocorreiodopovo.com.br
r

.

.

LULA GARANTE QUE NINGUÉM IMPEDIRÁ O DESENVOLVIMENTO

'bItel dos poderosos' não
I

.

Vai deter o Brasil, diz InlaI '

ROOSEWELT PINHEIRO/ABR

Q presidente afirmou ainda que país fará sua parte para salvar o planeta

I
preSidente diz Que não aceita cartel e

Fuer democratizar o biodiesel

QRAsíUA afirmou Lula. "O que o Brasil
, O presidente Lula voltou não irá aceitar é um cartel

� defender ontem, em seu dos poderosos do mundo'

grograma semanal de rádio tentando impedir que o Brasil
. 'fCafé com o presidente", a- se desenvolva e se transforme
mais nova matriz energética . em uma grande nação".
4a:cional: o biodiesel. Ele O presidénte também

4isse que foi a Portugal e à rebateu as críticas de jornais

�élgica, recentemente, para europeus, que disseram que
ihformar que o Brasil está o biodiese] é um combustível

$zendo a sua parte para sujo, que a plantação pode
flvar o planeta e para avisar invadir a Amazônia. "O

�ue o país não se renderá às Brasil não pode abrirmão, em
�ressões dos países hipótese alguma, de defender
4esenvolvidos. a sua matriz energética
! "A viagem foi importante ,

revolucionária já comprovada
!

�orque o Brasil mudou de há 30 anos,' que é o etanol e

watamar na União Européia. agora o biodiesel", disse.
$stamos apresentando ao Lula, no entanto, entende
•

mundo uma alternativa para que o país terá dificuldades
!

b issão d I ttdfom ater a ermssao e gases para evar para o res an e o

,ue causam o efeito estufa no mundo a tecnologia nacional.
wlaneta, um produto que

.

"Temos de ter consciência

�i1l).inui a emissão de C02", que teremos adversários, que
j

irão levantar todo tipo de
calúnia contra o etanol e o

biodiesel. Mas nenhum país
apresentou isso. A nossa

tecnologia é importante até

como geração de empregos,

distribuição de rendas",
afirmou presidente.

De acordo com Lula, à
biodiesel irá mudar a históri�
de vanos países. "E

importante olhar o mapa do
mundo. É preciso que eles.
(União Européia, Estados
Unidos e Japão) percebam
que há países com potencial
para produzir, para atender os
interesses do mundo",
afirmou.

"Temos 20 países, que'
produzem petróleo para 200

países. Com o biodiesel,
vamos ter mais de 100 países
produzindo. Vamos
democratizar a produção de
combustíveis no mundo",
previu.

www.rasatronic.com.br
Av, Sílvio Sanson, 650L - São Cistóvõo Guaporé - RS
CEP: 99200-000 - Fone/fax: (54) 3443-2122
E-maíl: rasatronic@rasatronic.com.br

RRSJ:lTRDNIC®
,

Eletrônica Industrial

TRANSFORMADORES ELÉTRICOS E INDUTORES:
LINHA DE FABRICAÇÃO:
- Transformadores isoladores e autotransformadores;
- Indutores e reatores;
- Transformadores de ferrite;
- Transformadores .toroldais:
- Filtros, choques e bobinas diversas;
- Indutores para variador de freqüência;

.

- Autotransformadores de partida;
- Transtorrnadores e indutores para lâmpadas UV;
- Indutores para filtros de harmônicas e proteção de
bancos de capacitores;
- Fontes de alimentação;
- Retificadores; ,

- Carregadores de bateria; ,

- Transformadores de áudio;
- Transtorrnacores de pulso;
- Transformadores de corrente e medição;
- Nacionalização de peças;

-. - Desenvolvimento de protótipos:
- Fabricação de peças conforme a necessidade do cliente e em

qualquer quantidade,

Sistema da Qualidade

ISO 9001 :2000

• PELO
--

MUNDO
.�

lraque prevê
risco de guerra
civil, se EUA
renrarem
tropaspor
atentado na

Escócia
Mais de 250 pessoas
morreram no país no

fim de semana

Líderes iraquianos advertiram ontem que uma retirada antecipada
das tropas dos Estados Unidos pode levar o Iraque a uma guerra civil
aberta, depois que o jornal "New York Times" ter informado que vem
crescendo na Casa Branca o debate sobre uma retirada gradual das
forças.

Os comentários aparecem depois de uma onda de explosões e

tiroteios no fim de semana, que matou 250 pessoas no Iraque.
"Isso poderia produzir uma guerra civil, a partição do país e uma

guerra regional. Podemos ver o país entrar em colapso", disse o

ministro do Exterior, Hoshiyar Zebari.
O jornal, citando autoridades do governo e consultores, disse que

eles temem que es últimos pilares de apoio político entre republicanos
do Senado à nova estratégia do presidente George W. Bush para o

Iraque estejam "caindo ao seu redor".
Mais de 330 soldados norte-americanos foram mortos no Iraque

entre abril e junho, tornando o trimestre o mais letal desde a invasão,
em março de.2003.

QUEDA EM VULCÃO Uma turista de 33 anos morreu na sexta
feira ao cair de uma altura de 200 metros enquanto fotografava
umacratera do Parque Nacional Virunga, no Congo. Cecilia
Cheng tentou descer até a cratera, sem conhecimento do
terreno e sem equipamentos.

REDUÇÃO
O Irã reduziu a instalação
de centrífugas usadas

para enriquecer urânio em

seu polêmico. programa
nuclear, afirmou o diretor
da agência nuclear ONU
(Organização dasNações
Unidas) ontem.

USINA NA COLÔMBIA A primeira usina de biodiesel da

Colômbia, que produzirá diariamente 50 mil galões do .

combustível, foi inaugurada ontem, no norte do país. O
complexo funciona no município de Codazzl, e faz parte de

quatro grandes usinas que devem começar a operar na
Colômbia antes do fim 'de 2007.

INTERPOL CRITICA GRÃ-BRETANHA OS esforços realizados

pela Grã-Bretanha no combate ao terrorismo são coisa 'do
século passado', afirmou ontem o chefe da Interpol, acusando

.
o país de não compartilhar informações sobre supostos
terroristas e de não consultar um banco de dados do

organismo internacional.

PLANO
Três homens foram
condenados ontem por
planejarem explosões no

sistema. de transporte de
Londres em 21 de julho
de 2005, numa tentativa
de reproduzir os ataques
suicidas que mataram 52

pessoas duas semanas
antes.ONU suspende projetos em Gaia

A Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) informou
ontem que por causa da tomada de controle da Faixa de Gaza pelo
movimento Hamas e do fechamento das passagens de fronteira,
suspendeu diversos projetos de ajuda preparados na região.
Foi paralisada a construção de escolas, clínicas e a reforma de

abrigos para refugiados, entre outros, disse à agência Efe o

assessor de imprensa da URNWA, Adnan Abu Hasna. Vários
projetos, no valor de US$ 93 milhões, estão suspensos após o

fechamento das fronteiras.
'

,
-

"É necessário retomar as operações nos postos de fronteira e que
entrem não só alimentos ou remédios mas também os demais
mantimentos. Caso contrário, Gaza enfrentará uma crise
humanitária e de saúde", disse John Ging, diretor da Agência na

Faixa.

CAMINHÃO-BOMBA
Policiais e civis iraquianos
buscavam no domingo
pelos corposdos cerca de

.

150 mortos ern um grande
atentado com um

caminhão-bomba ao norte
do lraque. Outras 31

pessoas foram mortas em

outros incidentes na

região da capital
iraquiana.

Sobe para 94 número de mortos na China

O número demortos pelas fortes chuvas e inundações ocorridas em sete províncias chinesas no�
últimos dias subiu para 94, enquanto outras 25 pessoas continuam desaparecidas, Cerca de 16,67
milhões de pessoas foram afetadas, desde que começaram as chuvas, no dia 28 de jUQho ..
As chuvas já atingiram também 1,23 milhão de hectares de terra cultiváveis e as perdas registradas no

setor da agricultura já são de cerca de US$ 257 milhões.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em pose para coluna Sibele Motta que
completa hoje 18 anos. Recebe todo carinho

dos pais Benvindo e Lori e do irmão Gustavo

Josiane Fátima Urbanski

aniversariou dia 3. Parabéns do
namorado Claudinei e dos pais

Francisco e Ermelinda

No dia 8 completou 13 lindas

primaveras Ptisci'a
Baumgartel.Felicidades desejam
seus pais Mirson e Renita,' seus
irmãos Felipe e Roberto e sua
futura cunhada Evelyn

CAMAROTE O CORREIO DO P 'Vel

Daniele Santos (interina)
publicidade@jornalcorreiodopovo,com,br

\

Parabéns para o jovem Jonas que
completa 20 anos dia 11. Os pais,
irmãos e a noiva Anelize fazem a

homenagem

No dia 8 Franciane Costa (Fran Studio

Fotográfico) completou idade nova. O

namorado Clovis deseja muitas felicidades e

mais sucesso

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
/I ser enviadas até sexta-feira pela manhã.

É obrigatório o envio em alta resolução.

I

-�

No próximo dia 14 Maiara completa 15 anos.

Os pais parabenizam e desejam muitas

felicidades It

Parabéns para Carlos Henrique
Heinert que completou 18 anos

dia 2. Ele que é integrante do

Grupo Tchê Barril. Os pais, irmã,
cunhado e sobrinha desejam
felicidades

Ingo Heinert completou idade

nova no dia 1 o. A esposa Evanir,
I

os filhos, genro e netinha desejam
muita saúde e felicidades '})
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Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

',Cristo Redentor
entra na lista das
belezas modernas'
do mundo

,aorlno mundo moderno
tem, finalmente, as

.

próprias maravilhas.
Depois de meses de

expectativa, o
resultado da

eleição organizada
pela New 7 Wonders
Foundation, criada em 2001

.

pelo antigo produtor suíço
Bernard Weber, foi divulgado.
Dos 21 concorrentes, sete
subiram ao posto. Foram
mais de 90 milhões de votos,
no total.
Um dos monumentos
consagrados é a Muralha da
China, que tem 6,7 mil
quilômetros de extensão e foi
construída há dois mil anos.
Além dela, oTaj Mahal da
Índia também recebeu o

título, seguido da Petra da
��,

jordânia e do Coliseu da

,

Itália. As Américas têm três
maravilhas: pirâmide de
Chichén ltzá, no México, a
cidade inca de Machu
Picchu, no Peru, e o

":' brasileiro, Cristo Redentor.
Ficaram de fora a Acrópole
de Atenas, a Torre Eiffel de

iTParis, a Igreja de Santa Sofia
de Istambul (Turquia}, a
Ópera de Sydney, o Templo
Kiyomizu aapão), o Kremlin
(Rússia), Angkor Wat

(Camboja), o Castelo de
Neuschwanstein
(Alemanha), a Estátua da
Liberdade (Estados Unidos),
Stonehenge (Reino Unido),
as estátuas da Ilha de Páscoa

Marechal Deodoro da Fonseca, 191
Alameda 25, sala 11· Fone 3

(Chile) o Timbuktu (Mali).
Já as Pirâmides de Gizé, no
Egito, ostentam a partir de
agora o nome de oitava
maravilha do mundo por
serem as últimas
remanescentes da

Antigüidade. Elas iniciaram
a competição dentro da lista
das possíveis a serem votadas,
mas como o protesto do

governo egípcio deu certo, o
monumento acabou imune.
DO CONTRA � A Unesco,
braço da Organização das

. Nações Unidas, criticou a

campanha da New 7
Wonders Foundation, por ter
vindo de uma iniciativa

privada. Para ela, o concurso'
enviou uma "mensagem
negativa a países cujos locais.
de interesse não foram
selecionados" .

o Cristo Redentor está a. 109
metros acima ão nível domat no

morro do Corcovado. Dos 38
metros de altura, oito estão no

pedestal. Ele foi in�uguraºo às i

19h15 do dia 12 de outubro de
'

1931 ,:qepoiS,de cerca de �inco.;> l
anos de obras.
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

PROGRAMAÇÃO NÃO RECEBIDA ATÉ
O FECHAMENTO DESTA EDiÇÃO.

Joinville

MUELLER 1
HARRY POTTER E A ORDEM DA
FENIX LEGENDADO
Aventura
13:30 16:10 18:50 21 :30

MUELLER 2
QUARTETO FANTÁSTICO E O
SURFISTA PRATEADO (LEG.)
Ação
18:00 20:00 22:00
SHREK TERCEIRO (DUB.)
Animação
14:00 15:50

MUELLER 3
RATATOUILLE (DUBLADO)
Animação'

.

13:45 16:30 19:10 21:45
RATATOUILLE

(DUBLADO) Animação
13:45 16:30 19:10
TRANSFORMERS: O FILME

(DUB.)
Ação
21:45

Blumenau

Neumarkt 1
HARRY POTTER E A ORDEM DA
FENIX LEGENDADO
Aventura
14:00 16:40 19:20 22:00

Neumarkt 2
HARRY POTTER E A ORDEM DA
TÊNIX (DUB.)
Aventura
13:30 16:10 18:50 21 :30

Neumarkt 3
- J .,d.J �

SHREK TERCEIRO (DUB.)
Animação
14:30 16:50
TREZE HOMENS E UM NOVO
SEGR�DO
Ação
19:00 21 :20
TRANSFORMERS: O FILME

(LEG.)
Ação
21:20
TREZE HOMENS E UM NOVO
SEGREDO
Ação
19:00

Neumarkt 4
SHREK TERCEIRO ·(DUB.)
Animação
13:40 15:40 17:40 19:40 21:40

Neumarkt 5
QUARTETO FANTÁSTICO E O
SURFISTA PRATEADO (DUB)
Ação
14:20 16:30 18:20

QUARTETO FANTÁSTICO E O
SURFISTA PRATEADO (LEG.)
Ação
20:10 22:10

Neumarkt 6
RATATOUILLE (DUBLADO)

.

LIVRE
13:50 16:20 18:40 21:10
RATATOUILLE (DUB.)
Animação
13:50 16:20 18:40
TRANSFORMERS: O FILME (DUB.)
Ação
21:10

� SERViÇOS

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

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

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Sesi programa cursos para julho
De 10 a 9 de julho de 1987, o Centro de Atividades do Sesi de Jaraguá do Sul,
encerrava oito cursos de corte e costura e modelagem semi-profissional e
profissional masculino e feminino, cursos estes iniciados em fevereiro daquele
ano. Os cursos atendiam usuários, isto é, trabalhadores das indústrias de

Jaraguá do Sul e região.
Segundo a matéria, o aproveitamento dos cursos havia sido positivo e os

conhecimentos adquiridos contribuiriam para um melhor desempenho na

empresa onde o aluno trabalhava, além de dar conhecimentos bastante úteis

para confeccionar em casa suas próprias roupas, aumentando assim o

rendimento e a economia do lar.

No segundo semestre de 1987, a partir de 13 de julho, iniciavam-se novas

matrículas para os cursos de modelagem plana e em malha, corte e costura,
bordado a máquina e tricô. Tais cursos iniciariam no dia 3 de agosto.

• O DIA DE HOJE

Dia da Pizza
Dia do Truco
Dia Mundial da Lei

�1969
Fortes geadas destroem grande'
parte dos cafezais do Paraná,
repetindo com menor f'

I lntensl contecera

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

Um belo pôr-da-sol foi clicado pelo leitor João Carlos Kunkel.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
A Acijs promove
amanhã, no Centro
Empresarial, o curso

Lean Manufacturing au

Pensamento Enxuto,
uma filosofia

operacional ou um

sistema de negócios.

�Culinária
Curso de Culinária será

oferecido hoje, na Rua

Augusto Mielke, 301, no
Bairro Baependi, das
19h30 às 22h.

Investimento R$ 50,
contato 3372-0851.

• PREVISÃO DO TEMPO

• ANiVERSÁRIOS

AlaídtnMieíra
AI6xandra Stol1
Andêrson Roberto Gobbi

Amire,krMarquardt
ia Laudelino de Souza

ssandra Saganski
marchi

htrini
Marcelino
Hansen

. S. nerem
Maria Helena Walz

-

Maria:1nés Correa Fernández
Marlo Schweder
Paulo César da Costa
Rodrigo Felipe Muller
Ru amchen

prba
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Condições de chuva no Estado

Um sistema frontal se forma entre o Rio
Grande Sul e Santa Catarina e mantém o

tempo instável com condições de chuva,
por alguns momentos, em todas as

regiões catarinenses. Temperatura estável,
devido a cobertura de nuvens, declinando
a partir da tarde com a aproximação de
uma massa de ar seco e frio.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE � QUARTA

Mí�: 15°CU
MAX: 26° C

� Fases da lua

�
�

� LAGES
MiN:15°/ MAx: 20°

,

SEXTA
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prado a protege com um abraço.
ola'diz que não pode viajar e pede
e Max se afaste dela. Hafael
alma Medéia e diz a Berta que ela

écisa continuar internada. Loreta

a Padre Agnaldo, na frente de

quim, que ele colocou outra

ulher em casa. Pérola diz a Inácia

e não pode aceitar o amor de Max

r causa do segredo do passado.
na visita as ruínas da casa

struída por Conrado e garante a

esma que jamais irá perdoá-lo ..
rta conta tudo sobre Medéia para

__ da. Jair cava um buraco na

la.Nina diz a Lucas que não

nsegue esquecer o passado.
dre Zuza chega à cidade. Eva diz a

ter que jamais voltará e deixa uma

ocuração para que ele venda tudo

la.
'

dro prova as tortas e diz que estão

stragadas. Dante confirma que o

osto está ruim. Clarice se

esespera. Marcelo revela a Ágatha
ue alguém pegou a estátua antes

a'ele. Pedro ameaça processar
larice caso ela não devolva o

dlnhelrn do adiantamento. Dante taz
m cheque e entrega a Pedro. Romeu

acompanha Juju ao colégio. Antero
descobre o contato do detetive de

sorneu. Miriam pede que Lineu seja
�ais dedicado com os alunos e não

durma em sala de aula. Carina revela

a Eudóxia que viu uma pessoa
correndo pelo portão na noite em

que a estátua sumiu. Clarice vai à
asa de Beatriz para desabafar.

� GLOBO - 21 H

araíso Tropical
Mateus vai embora aborrecido. Alice

pega o celular de Olavo. Bebel liga
para Olavo e Alice atende. Camila diz
a Rita e Susaninha que éstá confusa.
Xavier avisa Olavo que Vasconcelos
está no hospital. Marion aconselha
Bebel a procurar Urbano e garante
que Olavo irá valorizá-Ia mais.
Dinorá se convida para jantar com
Gustavo e Gilda e faz com que Vidal
sé junte ao grupo. Urbano e Bebel

jantam juntos e são

fotografados.Fred conta para Olavo

que viu Bebel e Urbano. Jaime

procura Cássio' para comprar o

restaurante. Olavo sugere indicar o

nome de Lutero para o lugar de
Vasconcelos. Fred diz a Jaime que o

restaurante vai salvar seu

casamento. Jaime oterecetrabalho a

Heitor. Lúcia dá uma festa para'
Daniel e Paula. Taís procura Paula.

� RECORD - 19h15

luz do Sol
William conta para Eliana que viu
Agenor dentro do camburão que
sofreu o acidente. Bernardo conta a

William que as crianças acharam um

osso, supostamente humano, na ilha
onde Drica viveu quando criança.
Stella e M. Eugênia vão a Saquarema,
pedir a Drica que volte para casa,
independente do exame de DNA.
Nina vai se apresentar em São Paulo.
Vicente procura Mascote p-ara
vingar-se. Mascote é encontrado
morto, a facadas. Vicente chega em

casa com a camisa suja de sangue.

Vidas
-

Opostas
No sinal fechado, Cilene vê Alfredo
no carro com Patrícia e os segue até
o motel. Carla e Mariana assistem a

uma aula de Krav Magá e Carla fica se

0frtlaginando batendo em Felix. No
ensaio do desfile de Erínia, Miguel vê
o rosto de.Joana numa das modelos
que desfila de noiva. Silvio conta a

Carmo que não há provas do
seqüestro e tortura na casa da ilha e

que fica difícil abrirem inquérito
porque, sem vítima e indícios, não há
como provar o que eles viram.
Nogueira -comemora com Helio o
fato de Carmo

-

e ' Silviú não
cOnseguirem acusá-los de nada.
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��ÚLTIMO
.

J.K. Rowling, autora dos
livros Harry Potter, revelou 7, no RJo,.de Janeiro E) em

que chorou muito quando outras sete cidades do

terminou de escrever o mundo,:o LiveJEarth.;Em -

sétimo e último volume, diz Çopacabana, o show

o site Entertainment Wise. reuniu '400 mil"·pessoas.
"Eu estava chorando muito.

'

Manifestações de apoio ao
s, '6 - <%\ -h

Bebi metade de uma movimento em prol di'

çarratade champanhe do conservflç�o a.mbient�1
bar de uma vez. Foi muito puderam ser observàdas

, difícil", declarou a escritora. durante O evento, No palco",
"�

. :"','- ;�:' '-,,-,"

O livro, intitulado Harry ârtistas encantaram e

Potter and the Deathly intormaram o públicOw
'Hallows, será lançado dia sobre C()mO preservar o

21 de julho, em inglês. planeta.

,

� � LIVE EARTH
,>' }

Aconteêeu'no sábado, dia

• SUDOKU

extra@ocorreiodopovo.com.br

Grazielli Massatera quer se.

concentrar na próxima
novela das 18h, Milagres do
Amor. "Será uma divisora d

águas na minha carreira. Fiz

a Telminha e deu certo, mas
foi no susto. Agora vou

saber se sirvo para a coisa

ou não", diz ela. Sobre o

namoro com Cauã

Reymond, ela confessa.
"Tenho até medo de falar-
demais. Sabe aquele
momento que você quer

curtir, que parece um conto

de fadas? É assim que me

��PÉ NO CHÃO

sinto".

iOifícil+:+ * * * *

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

cada coluna. Também não se pode repetir números erncada quadrado de 3x3.

• HORÓSCOPO

��SEM ESTRESSE
'':<'", t\�" ,._ ;:: ':�

Não faltam especulações sobre

ofuturo.-amorosp de Diego
d3sques, 26 anos. SegundO:o

_"jj9rnal �;,pia; �,E),foi xt�!o
beijos apaixonados com a

jornalista Camila �amQglía. (;)'Edi

clima esquentou entre os dois

'durante um evênto em Las �it,
Lerias, na Argentina, onde o ex-

m Big brallier fetfotos p�ra a Jl\4'

revista Vogue. Em junllo, Diego
%'�, �, l"< '{'o ',0 ,::' <M:>
terminou o namoro de dois>'

ID�ses ,yP[l1 a �amgé,g;) ex-B�!3
íiis Stefan'alli.

,; ',- -;'té� wi'

O "Pânico" está oferecendo
camisetas como prêmio para

quem mandar fita ao

programa fazendo a 'Dançá
do Siri" atrás das câmeras da

Globo, enquanto jornalistas
fazem reportagens ao vivo na

rua. Já apareceu gente
dançando durante o "Jornal

Nacional", no "SPTV" e no

"Jornal Hoje". Segundo a

coluna Zapping, do jornal
Agora, a Globo pretende
processar o "Pânico". Mas a

emissora nega a possibilidade
de procurar a Justiça.

• DIVIRTA-SE-
Mande sua piada para o Extra:

.

extra@ocorreiodopovo.com.br

Favor
Sábado pela manhã, um baita sol, o sujeito põe a família no carro e decidem ir

para a prata, Na estrada, porém, ele é parado por um guarda.
- O senhor está multado - diz o guarda. - Está acima da velocidade permitida!
- Pô, seu guarda! Não faz isso comigo! O senhor vai estragar o meu fim de

semana!
- Não seja por isso! Eu vou fazer a multa com data de segunda-feira!

loira prevenida
O cara era louco pra levar aquela loira gostosa pra cama. E por mais que ele

insistisse, ela nada. Depois de pedir umas mil vezes, ela aceita, mas impôs
uma condição:
- Só se você fizer um exame e prove que não tem AIDS.
O cara se animou todo. Primeiro, porque sabia que não tinha, segundo por
saber que a mulher se preocupava com a saúde.

- Ele correu ao laboratório e, após terem tido a comprovação concreta de que o

cara não tinha AIDS, foram a um motel.
.

Depois de cerca de duas horas, que ele se deu ao luxo de fazer sem culpa e

sem camisinha, a loira agradeceu:
- Desculpe por ter pedido que voeê-üzesse oexame ... É que eu morro de medo.

I

de p�gar AIDS de novo!

Enviada pelo leitor Eduardo José Haverroth

Áries 20/3 a 20/4
Em ponto de bala, motores tinindo? Antes da

, partida, faça reconhecimento de terreno,
ligue pras pessoas, verifique se está tudo

dentro dos conformes. Não deixe que
pequenos contratempos cortem seu embalo:

ao prevenir-se e fazer adaptações no roteiro,
você otimizará o seu tempo.

Touro 21/4 a 20/5
Apesar de estar acostumado a grandes
cargas de ocupações, um taurino desavisado

pode ficar meio tantã em dias de Lua fora de,
curso ... Agora já está avisado. No meio de

imprevistos, do telefone que toca sem parar, .

de gente que passa, você pode encontrar o

olhar perdido de alguém, parado em você ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Deixe os altos võos para amanhã, melhor
ficar no seu OG. A velha dificuldade de

concentração pode comparecer, atrasando

seu rendimento e produtividade, levando a

esquecer detalhes importantes
(combustível?) e alguns compromissos.
Como, pedir aumento pro chefe? Talvez outro

dia ...

Câncer 21/6 a 21/7
A torcida é grande, as pessoas gostam de
você e estão dando a maior força! Se não

quer ir sozinho, convide alguém para ficar

junto, está cheio de gente querendo segurar a

sua mão. Hein? Ora, não seja modesto. Tudo
lindo no seu astral: os mais belos momentos

só estão esperando pelo seu sim.

leão 22/7 a 22/8
Mesmo que o leonino use um disfarce, não
adianta, sua presença é sempre notada. É o

que dá ser regido pelo Sol e iluminar a vida

por onde passa. Se pretende fazer peraltices,
faça-as bem-feitas, cuide pra não pisar no
leite e delxar suas pegadinhas por aí. Se quer
é sucesso, é só subir no palco.

Virgem 23/8 a 22/9
Não se deixe estressar por ambientes

alvoroçados, dê um desconto ou dois. Se o

clima não favorece a concentração, não
ande contra o vento, curta a socialização.
Sim, você tem coisas importantíssimas a

resolver, mas talvez um pouco de
distanciamento seja providencial para
enxergar outras saídas.

libra 23/9 a 22/10
Padrões de pensamento em mutação,
emoções em ebulição: seu externo pode
continuar igual? No início, ao tirar as .eoísas .

de onde estavam, parece tudo fora de lugar,
porém" no mover das esferas, você pode
encontrar uma outra harmonia ... Diferentes

escalas, novas ordens, belezas em outros

tons.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Aquele ser lá do outro lado é muito misterioso?
O mesmo pensam sobre você. Este fator X é

que torna as relações ainda mais

.
interessantes e instigantes. Não saber onde

está pisando lhe deixa inseguro? A única

segurança está em nos mantermos centrados

(sem nos fecharmos, porém).

Escorpião 23/10 a 21/11
Ok, você é ultra-sensível e está sempre
captando as correntes subliminares que
correm por baixo e por trás de tudo, só que às

.
vezes você viaja demais e acaba se perdendo.
Se as pessoas que você gosta estão vivendo

momentos complexos, tente não se envolver

tanto: esse processo é delas, cuide do seu.

Aquário 21/1 a 18/2
Alguém que lesse em seu horóscopo "dia
avesso às regras e rigores, sujeito e alterações
de última hora e mudanças de planos" poderia
ficar um tanto quanto preocupado. Felizmente
não é o caso dos aquarlanos, seres ligados e

'

.

. criativos que gostam de novidades e mandam

muito bem no improviso ...

Sagitário 22/11 a 21/12
Sagitarianos são muito generosos com a

existência, por isso mesmo estão em contato

com a energia da abundância, que costuma

prover o que necessitam e ainda um pouco
mais. Não dê folga para espertinhos que só

estão esperando você acertar a flecha na
'

maçã para comê-Ia antes de você.

Peixes 19/2 a 19/3
Não fique esperando por eles, cuide da parte
que lhe cabe nesse latifúndio. Faça o que
puder sem sair de sua base de operações: dê
telefonemas, monte' seus esquemas e só

.

gaste seus sapatos no que é líquido e certo.

Contar com o ovo dentro da galinha não dá.

Se aparecerem e contribuírem, é lucro.
Se você sabe o seu ascendente
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INIMIGOS DA HP
O promoter Chico Piermann
está mais feliz do que ganso
novo na lagoa, e o motivo de
toda a felicidade são os ingressos
para o show dos Inimigos da HP,
que acontece na sexta-feira (13),
na ComBat, que estão

praticamente esgotados. Festa
das boas!

CORRIDA RÚSTICA
Recebi e-mail do atleta [eferson
Wolney Heller, onde ele sugere
"que Jaraguá do Sul volte a

sediar a Corrida, Rústica,
seguindo o exemplo de cidades
menores como Araquari,
Corupá e Mafra. Os eventos

fazem o maior sucesso nas

comemoracões de aniversário
das cida'des . .Is s o daria
oportunidade aos atletas
amadores e muita
confraternízacão aos moradores
da cidade". T;í o recado.

O NIVER DA FABIOLA
É bem nesta terca-feira à noite
que a apresentadora de TV e

colunista social da revista
Nossa, Fabiola Bernardes,
recebe todas as suas amigas e

"estrelas" com festa regada a

muito champanhe e alegria,
pois é hoje que ela recebe o coro

de parabéns pela troca de idade.

THE LUX BROTMERS
No próximo dia 20 de julho, os
irmãos Fabricio Lux (Nico) e

Francisco Lux '(Chico), com

festa limitada para 130 pessoas,
promovem na Chácara dos Lux
a festa' The Lux' Brothers.
Mulheres serão free e os homens
pagam R$ 25,00, mas com

direito a não gastar mais nada
durante o babado.

CASAMENTO
Já está circulando pela cidade de
Blumenau o bonito convite de
casamento dos jovens Anderson
Daniel Weiss e da bonita
dentista Karylou Michelle
Cipriani, que acontecerá no

próximo dia 31 de agosto, na

Capela Santo Antônio, em

Blumenau. Após a cerimônia,
o s convidados serão

recepcionados no badalado
Castelo Suíco. Os noivos
curtirão lu� de mel em

Bariloche, naArgentina.

ORQUESTRA FILARMÔNICA
No próximo dia 14 de julho, às
19h 30min, a Orquestra
Filarmônica de Jaraguá do Sul
novamente apresentará algumas
das mais significativas obras do
repertório da música

orquestrada na Sociedade
. Cultural Artística (Scar, Jaraguá
do Sul). O concerto, que marca o
aniversário de 7 anos da
Orquestra, dá início a uma nova

fase da mesma, e integra o

Circuito Catarinense de
Orquestras, projeto. que reúne
sete orquestras em concertos

gratuitos por mais de 60 cidades
catarinenses. Vale a pena
conferir.

Por Moa Gonçalves - (moagonçalves@netuno.conür)

O CORREIO DO POVO

.. TE CONtEI!
Sinceramente, fiquei feliz quando fui indagado recentemente
dentro de meu próprio carro por um daqueles malabaristas qu
fazem seus shows debaixo dos sernáfaros. Ele falou bem assim: "Ei
Moa, leio tua coluna todos os dias, é show de bola"! Gostei de ser

lembrado! .

**

Agora todas às terças-feiras no Botequim São Francisco, en

[oinville, os comensais que pedirem um chopp B�ahma vão

ganhar outro, na faixa. E pra começar bem, hoje à noite, o bem
lançado André, dono do babado, estréia a novidade com um telão
para assistir ao jogo BrasilXUruguai.

A partir do próximo sábado (14) os jovens MaiconKoehler e Tatiana Bueno irão dividir o
mesmo endereço.

REDUÇÃO DE CUSTO
Após uma semana em missão empresarial e extensa agenda oficial na Alemanha, está de volta em

Jaraguá o empresário Paulo Chiodini. Paulinho, segundo seus assessores, foimatar uma curiosidade que
é o sonho de todo executivo que busca maior lucratividade. É que eleouviu falar que numa cidadezinha
alemã havia uma réplica do "Perpetuum Mobile" ou moto-contínuo, uma máquina que funciona
movida pela forca d'água e substituiria o ser humano em diversas tarefas. Já pensou: fim de salários, 13°,
FGTS, licenças,' atestados? É uma máquina genial! Só que a dita cuja é tão procurada quanto o Santo
Graal. Mesmo assim, Paulinho não desanimou, deixou o número do telefone com inúmeras pessoas e

prometeu uns tickets de "combú" para quem informar o paradeiro da máquina. Eu estico mas não
<'minto.

**

Capitaneado pelo empresário Hélio Micheluzzi (leia-se Karlache
Malhas) e pilotado pelos gourmets Tato branco e Fred Fabris, hoje
à noite tem frutos do mar para a turma Looks do futebol society.
**

No próximo sábado (14), a barraca do Beto & do Moa estará

presente na 2a Stammtisch de Guaramirim. Participarão do frege
mais 50 grupos:
**

**

Hoje a minha querida amiga Priscila Martinez, de Floripa, recebe
todo o carinho dos amigos e familiares, porque é nesta terça-feira
que ela bate as taças, corta o bolo e troca de idade.
**

No sábado, a partir das 17 horas, acontece na sede do 15° Grupo
de Escoteiros Jacoritaba, a tradicional Festa Julina, com churrasco.
**

A reunião com os grupos que participarão da Sa Stammtisch (qU€
acontece em 28 de julho, sábado) acontecerá na sexta-feira (20), às
18h 30min, naAcademia do Chope, antigo Correio da Barra.

--_mho:-.-·aido pelo meu inconsciente, registrei na coluna de sábado que a

Feijoad�do O Regional, que acontece no dia 13 de julho, no Sítio

Asa,Branca, em Guaramirim, estava a cargo do jornalista Flávio

Brugnago, mas infelizmente escorreguei feio. Quem comanda o

babado é minha amiga Isabel Persike Kolscheski, proprietária do
,

I

Jornal. Flávio é dono do Jornal doVale.

SESSÃO PIPOCA

3275 2058/99320502

A ·DICA DE HOJE É:

MOTOBOYS - VIDA LOCA
. DOCUMENTÁRIO

SUPREMA
A Sasse comemora o crescimento das vendas de suas marcas de café.
Na esteira do sucesso comercial do novo café Sasse Supremo, lançado
há apenas três meses no mercado catarinense, a indústria de [aragua
do Sul obteve um crescimento de 55% no volume de vendas)
atingindo a marca de 155 toneladas comercializadas no mês de junho
- amédia de 2006 girava em torno de 100 toneladas .

A apresentadora e colunista da revista Nossa, Fabiola Bernardes, recebe hoje à noite suas

-amigas na Boate Dreams, em Joinville para rodada de champanhe em comemoração ao seu

aniversário.

-= OPTIOl E JOALHERIA

�Safi�
(47) 3370-6845

UICA DE TERÇA
Curtir o lançamento da
Feijoada do Moa, só para
os raros, na Arweg.

, , FRASE DO DIA

"A liberdade não tem

qualquer valor se não inclui a
liberdade de errar."
Mahatma Gandhi
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