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Mantido veto

a projeto para
reciclagem
.3

'Ladrões agem
contra escolas

da rede estadual

Ehcerrado o primeiro
.

semestre de 2007, as esçolas
da rede estadual de ensino

da região do Vale do

rtâpocu registram prejuízos
de R$ 27 mil só corri roubo

.

de computadores.• 5

.
eEl da merenda

foi protocolada
na Câmara

Próximo passo será a

indicação do presidente e

do relator do processo.• 4

• : _) �If;

CONFIRMADO
, j, ,.a

Malwee contrata !

mais um reforço
.da Espanha

. Depois de Lenísio, o time
jaraguaense 'repatriou'
também o ala Ari, que
estava 'no Celta de Vigo. O
jogador, que defendeú o

[oinville no ano passado, se
apresenta amanhã em

[araguá do Sul' e acertou
contrato até 2010.• 7

.

200
MÁXIMA

Chuvoso MíNIMA

Chuvoso durante o dia e à noite.
B6

__ (

acabou?

. Um abalroamento ontem
na SC-416, rodovia que

liga Jaraguá do Sul a
Pomerode. A colisão
aconteceu por volta das
9h40 no limite entre os
dois municípios.
Motorista de caminhão

.

capotou ao desviar de um

Toyota Fiedler, com placas
de [oinville, que vinha no

sentido contrário
invadindo a. pista. .7

Legislação emperra
o projeto da SÇ-·280

.5

Susto na serra.

oBoticário'
-

V(lr:� Docle?Lr ,n que qd(s�1
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• EDITORIAL

,...,

OPINIAO

Pelo equilíbrio
No momento em que a

indústria catarinense apre
senta seus melhores resultados
dos últimos anos - e se destaca
com relação aos demais
Estados - o governador Luiz
Henrique fez uma importante
visita em Viseu, Portugal.
Esteve na empresa Inre

reclycling, especializada em

reciclagem e aproveitamento
de produtos da tecnologia,
como computadores. Co
nheceu os processos de

limpeza ambiental e recupe

ração de componentes e

resíduos, que devem ser

implantados no Alto Vale do

Itajaí.
O encontro foi extrema

mente produtivo e já se pode
esperar a instalação' desta
empresa, que processa e limpa
o resultante. do desenvolvi
menta industrial, de geladeiras
a computadores, recuperando
inclusive materiais preciosos,

É importante para a

economia, mas é
muito mais importante
ainda para o meio

,

ambiente"

como o ouro, outros metais e

componentes. \

É importante para. a

economia, mas é muito mais

importante ainda para o meio

ambiente. Ainda mais que se

sabe que a indústria cata

rinense não pára de crescer: na

passagem de abril para maio,
os índices regionais da

produção industrial mostram

expansão em 10 dos 14 locais

pesquisados. Na região Sul, o
único índice positivo foi o de
Santa Catarina que ultra-

opiniao@ocorreiodopovo,com,br

passou os 3%. A' média
nacional foi de 1,3%.
A produção industrial de

Santa Catarina avançou
3,4% frente ao mês anterior,
já descontadas as influências
sazonais, e desde setembro de
,2006 não registra taxa

negativa, período em que
acumulou um incremento de
8,9%. Com a seqüência de
resultados positivos na série

ajustada sazonalmente, o

índice de média móvel
trimestral, que aponta acrés
cimo de 1,3% na passagem
dos trimestres encerrados em

abril e maio, mantém desde,
dezembro trajetória ascen

dente.
Ou seja, estamos crescendo\

,

na área industrial, \mas

precisamos ter o cuidado de
não pagar um preço muito alto
lá na frente. Por isso, a notícia
enviada pelo governador, de
Portugal, é alentadora.

• ENTRE ASPAS
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"�lemo� que transferir Q$�C9�tumes para nossos fi!hos e net�s:f �ss� evento'
':fflost�';ã força',de nosso tribalho"oo resçate'e ríá0pre§éfvâçiãb !da.'ICtíltiíra'
italiana" .

'

.

João Depiné, presidente do Círculo Italiano de Jaragúá ,q,o Sul, que realizou no último final de
semana,a 17a Festa Italiana. .

" .

,
"Nós não vamos aceitar outra vez o cartel dos poderosos do mundo tentando impedir

<'

que o Brasil se transforme numa grande nação".
Presidente Lula, em seu, programa semanal de rádio, rebatendo acusações de países desenvolvidos de
que o uso mais intensivo do etanol e, do biodiesellevará à destruição da Amazônia e reduzirá a área

disponível para o cultivo de alimentos

• 'PONTO DE VISTA

Garantia de, carro zero km
defeituoso pode aumentar

Conforme recente julga
mento proferido pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o prazo para

reclamação do consumidor
sobre defeito de automóvel
vence, somente, após decor
ridos 90 dias da devolução do
veículo pela oficina respon
sável pela análise do defeito,

No caso em questão,
determinada consumidora

adquiriu um automóvel zero
km, com garantia prevista de
até um ano, sendo que o carro

foi encaminhado à oficina
antes de expirado tal prazo.

No entanto, segundo a

proprietária do carro, o veículo

apresentou estranhos barulhos,
"incomuns a carro zero km".
Por essemotivo, a consumidora
levou o automóvel a outra

oficina credenciada, declaran-

do que teve de levar o carro

várias vezes para conserto. Por

fim, faltando poucos dias para
o encerramento da garantia, a
consumidora deixou o veículo
na oficina credenciada para
tentar novo conserto.

O automóvel permaneceu
na oficina por dois meses.

Diante dos inúmeros incômo

dos causados pelos defeitos do
carro e a demora do conserto,
a consumidora decidiu recorrer
à Justiça, entrando com uma

ação contra a concessionária,
e exigindo o dinheiro pago pelo
automóvel mediante a devolu

ção do carro, perdas e danos e

ainda indenização por danos
morais causados pelos aborreci
mentos.

A concessionária contestou
a ação afirmando que o pro
cesso' deveria ser movido

.Janaína Elias Chiaradia
Advogada integrante do
Escritório Cassuli Advogados
Associados. (Fonte: STJ).

contra a oficina credenciada,
bem como veio a pedir a extin
ção do processo porque o prazo
de garantia do veículo teria

expirado antes do início do

processo. ,

Os juízos de primeiro e

segunda graus rejeitaram a

defesa da concessionária,
admitindo que o prazo de

garantia do automóvel ainda
estava em vigor, quando do
início da ação, e que a con

cessionária deveria responder
ao processo, entendimento
esse confirmado pelo STJ.

Desta forma, novamente
prevaleceu o Código de Defesa
do Consumidor, Lei 8.078/90, e

consequentemente, veio ser

garantido o respeito aos direitos
daqueles que'adquirém produ
tos,' e, acreditam que tais estejam
em prefeitas condições de uso.

01
O CORREIO DO POVO

TO I
ANO

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

,1919: 2007

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, �46
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19
Centro - Jaraguá do Sul· SC

Telefone: 47 3055-0019
Plantão Redação: 8835-1826- Plantão comercial: 8835-1872
E·mails: redacao@ocorreiodopovo.com.br

comercial@ocorreiodopovo.com.br
circulacao@ocorreiodopovo.com.br

BObagem? Jogging = direita
· Uma série de entidades está O presidente da França,
promovendo para o dia 22 de Nicolas Sarkozy, adora
setembro, em São Paulo, jogging. Foi o bastante para

·

uma manifestação para que os intelectuais franceses
comemorar o Dia sem Carro. e críticos classificassem o

Até agora, esse dia tem sido, esporte de "direitista", como
no Brasil, um fracasso. mostra o jornal Libération, de
Neste momento, estou nos esquerda. O filósofo Alain
Estados Unidos e posso Finkielkraut disse que

· dizer que, mais cedo ou mais Sarkozy deveria optar pela
'tarde, esse dia vai ser caminhada. "Caminhar é um

reverenciado como uma ato espiritual, sensível. O
marca de cidades mais corredor diz 'eu estou no

civilizadas. Falo isso porque �Q![ole'. Isso 'nada tem a

tomei contato com medidas venom liieditação", afirmou
lançadas pelo prefeito de Finkielkraut. Para um

Nova York, Michael especialista ouvido pelo Libé,
Bloomberg. Ele determinou, a corrida envolve valores
na marra, que os táxis sejam 'caros à direita, como
menos poluentes, desempenho e vitória
quadruplicou a área das pessoal. Sarkozy corre

ciclovias e, para sempre que pode e gosta de.
complementar, prometeu usar uma camiseta.corn a

oQB.rarl.R$J.6<pa�a caca carro • estampa da. polícia de Nova".
que circular em Manhattan. York. Isso só reforça a

Não só o prefeito está imagem que parte dos
popular, como, por aqui, fala- franceses tem do jogging -

se que ele deverá lançar sua que, por ser um esporte
candidatura para a Casa individualista, é visto como

Branca, montado na idéia da excessivamente "norte-

preservação ambiental. americano".

�palavradOleilor@UOI,com,br �bIOg,eSladaO,CO[Tl,br/bIOg!guterman

• CARTA DO LEITOR

Papai Noel' existe, foi o Coelho'
da Páscoa quem disse!

Ultimamente é melhor
acreditar em contos de fada,
histórias em quadrinhos ou até

em bruxaria, em vez de ter que
acreditar nas mentiras con

tadas com a maior cara pau por
esses canalhas pegos por

lavagem de nosso dinheiro

público.
Se um Deputado, Senador

ou qualquer Ministro for pego
com dinheiro nosso, ou mesmo
se for alvo de denúncias

comprometedoras, onde há

provas claras e reais que os

incrimine, as desculpas são as

mais criativas possíveis.
. Dias a trás ass is ti ao

noticiário, e pasme, me senti

um trouxa, definitivamente!
As provas são contundentes,
que provam as canalhices da

corrupção, no entanto, a

desculpa foi tão medíocre que
resolvi acreditar para não mais

me sentir um palhaço.
Eu já decidi, vou passar a

acreditar em Contos de Fada,
Cinderela, Papai Noel e etc,

pelo menos, estarei acreditando
em ummundo imaginável sadio
e criativo, ao contrário de viver
acreditando no mundo real, o
da corrupção aonde os canalhas
e suas canalhices são des

vendadas, mas com a maior cara

de pau, mentem com tran

qüilidade e ao final são ino

centados, e nos mesmos esque
cemos da sujeirada alguns dias

depois.
Em um país que nos falta

educação, saúde, saneamento
básico, que existe fome etc., não

l2ia
I

mDl.RCEU·. jml'�

.

Gastança ". ,3J3J
A. matéria "Senado não abr�Al
sua caixa preta" do Correio)
Brazüíense de segunda-feira
(só para assinantes) mostffi12�a
alguns gastos exagerados (J811
Senado Federal. Segundo asbb
matéria, somente este ano: álb
Casa já çastou R$ 8,4 �;glu
milhões com passagens f Ji/rq
aéreas nacionais e mais R�Bn
218 mil em tíquetes .lv'3b
internacionais, num total d!t[OJ
cerca de R$ 8,6 milhões ema5l
bilhetes aéreos. Mas, JB51
mesmo assim, há quem but
prefira fretar um avião ou !OJn
usar seu avião particular. E 0::Jh

.

Senado paga. De acordo co�
o Sian, o presidente do �BA
PSDB, Tasso Jereissati (cEj.q)gastou R$ 102 mil com o

1

frete, de. aeronaves da TAM1B51
em outubro, novembro, '

-: :189
dezembro 'ae '20b6"8 jáneir(9�
fevereiro d�ste ãno:: A-' ')'bUB

assessoria de Tasso informálíI

que o pagamento foi 120j

efetuado com o uso da suarr5j
cota mensal .de paesaçensnf
aéreas e autorização da wEI
Mesa. J�2B

.

�(l (

t�lq�bIOgdOdirceu.blig.ig.com.br

1S�
,;(

.Pier Gustavo Berri .ani
Estudante de Direito ·lBq

oJíI

ns]
13q

é mais possível conviver'am
tamanha falta de respeito <Wti!
o povo. É uma vergonha o pontb
que chegamos. Os carg:tllJj

públicos não são mais disle0
níveis pata o bem do povo, Wf\.�)
sim para a minoria qU�5a �
administra. Isso me revolta!

Por isso já decidi. PreNmf di C ,J]
tear e acre itar nos ontos e

Fada, histórias em quadrinhos,
acreditando em Papai Noel e

outras historinhas. de criariji
pelo menos terei a certeza gue
estarei imaginando histógjgi
inocentes, onde. no fiftJ.�
aparecerá alguém �ara �f�
salvar, ao contrário da �.?f:í
rupção que cada dia aumén1a
mais. Prefiro ficar nos corihrs
infantis,- pois pelá menos toClBs
vivem felizes para.sempre! ..rrri

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser erwacos por e-mál.1Cl
redação@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Ca�.ilír})
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

.
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CELSO MACHADO

JARAGUÁ DO SUL, '

r

p projeto que reimplanta o

sisttrria de cobrança de esta

ciooamento na área central da
cidade está parado na Câmara
dtt; yereadores. O regime de

urgência solicitado pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PR) ,

nãcUoi acatado e a proposta só

deverá receber pareceres das
comissões técnicas permanen
teslTdo Legislativo depois da

realização de pelo menos uma
�udiência pública. Foi 6 que
ficou acertado, por unanimida

d�{' na sessão ordinária da
Cn::( d 1:' -, .

amara segun a-terra a noite.

A .E_ereadora Maristela Menel

(PTdoB) chegou a propor a

realização de um plebiscito
para que a população usuária

decidisse,' argumentando que
a�diências públicas 'quase
nlJ!;lflca atraem todos os segmen
tos da sociedade que represen
term. q' parcela da população
diretamente interess�da.,
Entende a vereadora que o

assunto não pode ser decidido

�exd�sivamente entre a

Prefeitura e aCDL (Câmara de

" ,

POLITICA O CORREIO DO POVO
, redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Maristera: "Não quero que a CJlilase "ja crucificada por um projeto que onera o bolso do contribuinte".
, e

Dirigentes Lojistas) como vem
ocorrendo há quase um ano

quando a proposta foi ressusci
tada no gabinete do prefeito

'

Moacir Bertoldi (PR). Isso,
segundo ela,' joga para os

'

vereadores a responsabilidade
de votar oprojeto sem qualquer
consulta ao usuário do sistema.:
"Não quero que a Câmara seja
crucificada por umprojeto que
onera o bolso do contribuinte",
disse a vereadora, que discorda
da cobrança. "Isso não pode
ficar apenas nas mãos de onze

vereadores", emendou. O
vereador Ronaldo Raulino

(PTB) lembrou que a realiza

ção de audiências públicas em
assuntos do gênero é obrigatória
como reza o novoPlanoDiretor
recentemente aprovado pelo
Legislativo. E, ainda, que a

prefeitura sequer tem um

estudo sobre o numero, de'

vagas q�€l >-D".sisteitrta','và'f!

proporcionar. "O caminho é a

audiência pública", defendeu
Eugênio Moretti Garcia

(PSDB), acrescentando que a

mesa diretora do Legislativo
"pode e deve convocar

quantas audiências públicas
forem necessárias". A cobrança

R�!ATIVO: ESTACIONAMENTO EM RUAS CENTRAIS TERÁ AUDIÊNCIA PÚBLICA Câmara mantém veto, a

Vereadora.queria plebiscito para projeto de reciclagem
I suário decidir sobre a cobrança

.

JA::���sD:o�:la cinco a �;a�:�:;;:i:��::�!��
Câmaramanteve veto a projeto Engepasa deixa a desejar",

_ DIVULGAÇAD' ,

Discussão com a
do vereador Dieter Janssen afirmou o vereador, acrescen-

S'O'ciedade ainda
(PP) propondo uma mobiliza- tando que isso é feito em

ção em todos os bairros de horários impróprios e até

ainda não tem [araguá do Sul para aumentar desconhecidos da população.
uma data definida a coleta do chamado lixo 'Aquilo que é eventualmente'
, --

' reciclável. Segundo justificati- separado acaba sendo levado
va do Executivo, a proposta, pelos coletores de lixo orgâni-

.

tinha: vício de origem, ou-seja, co". A prefeitura gasta hoje
caberia apenas à prefeitura, cerca de R$ 3,7 milhões/ano
tomar a iniciativa. A idéia era para transportar lixo não

mobilizar as associações de reciclável e muita matéria

bairros, sem nenhum ônus ao prima reutilizável para aterros

município, visandoaumentaro de outras cidades. Uma

percentual de lixo. reciclável campanha bem feita poderia
aproveitado hoje pela industria resultar na coleta de 5% do lixo
de tranformação.O estímulo se reciclável. "E com isso, uma
daria na forma de premiação. economia de R$ 1 milhão/ano.
Lembra que, hoje, a cidade Com iSSQ, segundo o vereador,

, aproveita menos de 2% deste os bairros mais produtivos
tipo de matéria-prima por seriam premiados com 50%
absoluta ausência daprefeitura deste total e reverter a soma

no que toca� a campanhas de na construção de áreas de lazer,
que possam atingir omunicípio parques infantis, ou mesmo em
como um todo e não apenas em outras necessidades. (Celso
ações esporádicas desenvolvi- Machado)

Farmácia 1
J araguá j á encaminhou

inscrição ao programa da
Farmácia Popular. Por isso,
moção do vereador Dieter

[anssen (PP), pedindo em

penho da' prefeitura no

Bf.9jeto nem foi incluído na
I

pauta de votações na segun-
da�feira. A pedido do Demo
CiPciíJta e dono de farmácia José
Ô§'ório de Ávita, ferrenho

� �H�do do prefeito Moacir

'Bertoldi (PR). E acatado pelo
g.frrsidente da Câmara

�udolfo Gesser (PP).
.eor

ól l�
,E;umácia' 3
::lUCama 2008 é ano de

?��i�ões; nada melhor que
crglhzar o empreendimento .

��médios gratuitos na

làr.mácia básica da prefeitura
lSRom até 90% de desconto
z1óª,Farrnácia Popular. O súbito
interesse pelo projeto não tem
-outro sentido que não seja o

P:�Lítico-partidário. Menos
ti)'>álpara quem precisa.

Farmácia 2
No ano passado o prefeito

Bertoldi rejeitou o programa
e devolvem R$ 50 mil que
já tinham sido disponi
bilizados pelo Ministério da
Saúde. Com a alegação de

que o município não

poderia arcar com cerca de

R$ 11 mil/mês com a

manutenção e salários de
funcionários. Descobriram,
depois, que a soma tocante.

a despesas seria repassada
todo mêspelo MS enquanto
a farmácia funcionasse.

'

Questionando
Presidente do Samae, Luis

Fernando Marcolla vai
.

receber convocação da
Câmara de Vereadores. Para
ser indagado. sobre aplicação
de R$ 15 milhões finan
ciados para a rede de esgoto
sanitário. Sérgio Ferraza, da
Saúde, idem. Querem saber
sobre a criação de mais 100
vagas no setor.

segue os moldes de São Bento
do Sul, com uso de parquíme
tros. O usuário paga exata

mente os minutos utilizados e

nada mais. [araguá do Sul tem
hoje população ao redor de 130
mil habitantes e uma frota de
65 mil veículosmororizados.A

•
.

. .... .,.I'\., � �
-.. ':

iJa,��llÇ?0 qa(:,QI,@ destinar até, ,"

20% das vagas para monitores
à Ajadef (Associação dos
Deficientes Físicos de [araguá.
do Sul). Mais ainda não está
definido .se o gerenciamento
será da prefeitura ou da
iniciativa privàda através 'de
licitação pública. Ve,reador acha que, projeto resultaria em eCQnbmi'a de R� 1 milhão

MOSAICO

CJlmportamento
Impressiona ver os verea

do�es José Osório d� Ávila
(Democrata) e Ademar
Winther (PSDB) defenderem
o prefeito Bertoldi (PR). São '

suplentes filiados a partidos
adversários do prefeito. Que
tem outro. aliado de última
hora: JurandirMichels (PV),
ex-pt ex-crítico e autor de
denúncias contra a prefeitura.

Segundo turno
Blumenau entra no rol das

cidades catarinenses que

podem ter segundo turno nas
eleições para prefeito a partir
do ano que vem. Ultra

passou, segundo o Tribunal

Regional Eleitoral, os 200mil
. eleitores. Joinville e Flo

rianópolis, respectivamente,
foram as primeiras a alcançar
este número.

CI da merenda
Vereador Ronaldo Raulino (PTB) garantiu a criação

de uma Comissão de Inquérito para averiguar possíveis
irregularidades na terceirização da merenda escolar. Com
seis assinaturas, ,mais que a exigência legal. Dieter
Janssen (PP), um dos signatários, lembrou que o primeiro
erro ocorreu na assinatura do contrato, em novembro de

2005, pela vice -prefeita Rosemeire Vasel (sem partido),
três meses depois que a empresa já estava operando nas

escolas. Fato noticiado à época pelo O Correio do Povo.

'Pois é
Alvará de localização da SP Alimentos, que desde

setembro de 2005 terceirizou amerenda escolar, foi fornecido
apenas no ultimo dia 5. Com 36 consultas prévias, mesmo
número de escolas atendidas.. Ou seja, até então, neste

quesito legaL, funcionava sem endereço emJaraguá do Sul.

Segundo a oposição, isso. significa dizer que não �ecOlhia o
devido ISS ao município via notas fi�cais e., sim, à cidade
de origem, em São Paulo.

Salários
Por conta da revisão anual de salários, período junho de

2006 a maio de 2Q07, servidores municipais de

Massaranduba, ativos e inativos, ganham 4,4%. E mais

4%comb reajuste. Totalizando índice de 8.4% de ajuste
salarial valendo a partir deste mês de julho. O reajuste
não se aplica aos salários do prefeito, vice e secretários

cujos salários são norteados por lei específica.
..:',;
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REGIAO
redacao@ocorreiodopovo,com,br

EDUCAÇÃO SUPERIOR: SONHO DA UFSC NO VALE DO ITAPOCU ACABOU, \GEI da merenda está
Petistas influenciamna localização protocolada na Câmar�
do novo campus da universidade
Reitor manifesta
preferência por
Joinville durante
audiência pública

CELSO MACHADO

JOINVlllE/JARAGUÁ
DO SÔl

O reitor da UFSC

(Universidade Federal de
Santa Catarina) professor
Lúcio Botelho, deixou escapar,
durante audiência pública
realizada na segunda-feira na

Câmara de Vereadores de

[oinville, que' o campus

daquela universidade,
também reivindicado por

Jaraguá do Sul e Guaramirim,
vai mesmo para [oinville. A
decisão sobre a nova unidade
da ainda única universidade
federal do Estado (Furb, de
Blumenau, e Univille, de

Joinville reivindicam o mesmo

status junto ao Ministério da

Educação) pode sair nos

próximos vinte dias; -O
anúncio virá do conselho
universitário da própriaUFSC.
Ao dizer que novos

campus daquela universidade
já estão definidas para

Araranguá, no Sul do Estado,
,e Curitibanos, noMeio-oeste

PIERO RAGAZZI/DCP

Reitor Botelho (de pé) deve confirmar campus da UFSC para a cidade de Joinville até final de julho

catarinense, o reitor Botelho
também citou Joinville
quando falou sobre a região
Norte. Ao perceber que
estava praticamente
anunciando uma decisão
definitiva, o próprio Botelho
reconheceu ter cometido um
"ato falho", ao deixar

praticamente claro que a

cidade de [oinville será a

beneficiada com, a instalação
da universidade. Tão logo
-jaraguá- do Sul-esboçou os

, -. � . oil, "... .-'

pnmerrosmovimentos para ter

a UFSC com o sistema de
ensino à distância,
posteriormente com a'

.proposta evoluindo para a

construção de um campus, a

sociedade organizada \ie

Educadores estimulam
censclêncla ambiental
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

A Escola Básica Prof- Elvira
Faria Passos em parceria com a

Prefeitura, visando estimular a
educação ambiental e o

pensamento crítico com

relação aos cuidados gue se

deve ter comomeio-ambiente,
criou projeto de plantio de
mudas 12ara reflorestamento e

para alimentação. A iniciativa
consiste em levar os alunos do
ensino fundamental para fazer
o plantio tanto na horta da

escola, quanto nas matás em

volta da escola, e ensinar os

jovens de hoje que serão os

adultos de amanhã a preservar
a natureza e o ecossistema

local.
Esta' é Uma preocupação

oriunda dos dias.atuais onde
muito se fala de aquecimento
global, extinção de espécies e

poluição em grande escala.
Aos pOUCOSj os educadores

Crianças plantam hortas,
estão tomando a frente desta
luta pela preservação e

incutindo desde já nos jovens
a obrigação de cuidar da
natureza e assim garantir
qualidade de vida para o

futuro. A necessidade de
consolidar novos modelos de
desenvolvimento sustentável
no país exige a construção de
alternativas de utilização dos

recursos, orientada por uma
racionalidade ambiental e uma
ética da solidariedade. (OA)

Guaramirim também se

manifestou. Nomunicípio há
até uma,área de terras às

margens da Rodovia do Arroz

que seria doada por dois

empresários de Jaraguá do Sul
e considerada geografi
camente como ideal para o

projeto. Quando se resolveu
reivindicar o campuas para a

região e não especificamente
'. para um município, com

comitivaque foi aoMinistério
da Educação" pleite-ar' o
projeto, a' deputado' 'f�deral
Carlito

�

Meiss 'lp'�f) 'k' a

senadora Ideli Salvatti (PT)
jpa tinham usado de suas

influências pessoais junto ao

MS para garantir o projeto
para Joinville. O campus da

JARAGUÁ DO sui

Protocolado na Câmara
ontem pelo vereador Ronaldo
Raulino (PTB) pedido formal
para a abertura de uma CEI

(Comissão Especial de
,

Inquérito) para investigar
supostas irregularidades no

contrato de terceirização da '

merenda escolar em 36
estabelecimentos da rede

municipal de ensino, assinado
em novembro de 2005 pela
vice-prefeita RosemeireVasel

,

(sem partido). A CEI, que
levou seis assinaturas do total
de onze vereadores, já começa
com dois fatos considerados

região norte de Santa graves pelos artieuladores da
Catarina irá abrigar, a investigação: o contrato foi
princípio, um centro assinado três meses depois que
tecnológico, e as cidades -a SP Alimentos já operava o

interessadas em sediá-lo são sistema, em setembro daquele
Araquari, Guaramirim, S�<. E; ainda, a inexistência
Francisco do Sul e Joinville. de alvarâsde localização, que

Os itens levados ern foi expedido pela prefeitura
consideração para a escolha somente na semana passada
da cidade estão baseados na (dia 5), denunciado pelo
rápida disponibilidade do, vereadorDieter Janssen (PP),
terreno - que também deve o que leva a suspeitar de
ser bem localizado renúncia fiscal não autorizada,
geograficamente, a fim de já que notas fiscais teriam sido
atender da melhor forma toda emitidas com o endereço de
a região norte -, ser um pólo origem da empresa e não de
cultural e ter autonomia de J araguá do Sul,
transforrnar o campus em

universidade independente
até o ano de 2015, de acordo
com o reitor.

Finalmente há previsão
de entrega do Pastinha
MASSARANDUBA

O Posto de Saúde do
bairro Benjamin Constant

que está em obras desde
outubro de 2006 será

inaugurado no mês de julho
segundo informações do site

da Prefeit�ra. A reforma
teve custo de R$ 111 mil
investidos numa área de

aproxima damente 178
metros quadrados. A
unidade irá contar com

co�sultório de enfermagem,
sala de suturas e curativos,
sala de imunização,
consultório odontológico,
consultório médico, sala de

preparo de pacientes para
exames entre outros

ambientes de apoio.
A necessidade de

ampliação do posto se deu em

função do crescimento

demográfico do município
que 'passou a teteber

trabalhadores de outras

cidades que vieram para o

município para trabalhar em

empresas recém instaladas na

região. I

A cidade possui aproxima
darnente 14 mil habi tantes
distribuídos em 373 quilôme
tros quadrados que até o

presente momento precisam
se deslocar para outros

municíp!os à procura de
atendimento médico, mesmo
para ca�os de tratamento

simples.
DADOS - Massaranduba

tern três tipos de economia

que são agricultura em

primeiro plano com plantações
de arroz e banana, a indústria
com empresas de benefi
ciamento de arroz e por último
o comércio com lojas,
armazéns, agropecuárias e

supermercados que comple
mentam a economia local.

(OA)

conseqüentemente com o

recolhimento do ISS (Imposto
Sobre Serviços) para cidade
de outro estado da Federação.

Raulino: investigação será abeffa
. 52

O tucano Eugênio Gai2ia .

'

garantiu também ter ��m
mãos "documentos bast�nte

2"4
comprometedores" en::�l.
vendo o contrato

'"

êle
.' .. _ U

tercemzaçao.
01

O primeiro passado êia
CEI será o de' nomear' o

�r (-:!

presidente e relatorl
,

,

�
Poster iorrnen te , anahsar

respostas a dois pedido�Jde
informações formulados pelo
vereador Ronaldo Ràulino e,

se necessário, solicit9 à

prefeitura todos os

documentos que a ComistãO
���:� n���::i����o;�11��
envolvidas poderão, ser

convocadas para

depoimentos no plenári�)da
Câmara de Vereadoies.

Jf
(Celso Machado)

.

G

)8

ENTULHO
PIERD RAGA'Zzl/ocp

"

"

Trecho da calçada da Rua Tomaz Francisco de Góes,:Qo
Centro, está tomado por entulho. Moradores dizern cue.os
restos de poda e galhos de árvore ocupam o espaço h�
cerca de um mês, obrigando os pedestres a andarem ng
leito da rua. A diretoria de Obras informou que vai verifi�ar
a situação, mas que cabe ao propríetaríodo terreno fazer
a limpeza. Cast) o entulho não seja retirado, o responsásel
pode ser multado.

, ..-
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AÇÃO: POLíCIA MILITAR TEM INTENSIF,ICADO BONDAS PARA COIBIR INVASÕES

QUARTA-FEIRA, 11 de julho de 20071 5

sPrejuízo com computadores neste ano é de R$ 27mil
Principal motivo da

�ifIesão seria maior

.mero de remédios
'é 90% mais baratos

lANE ZANGHELINI
RAGUÁ DO SUL

A gerência de Educação
Inovação da SDR

ecretaria de

senvolvimento Regional)
tá discutindo com as

G91(cretarias de Educação e de

Segurança Pública, medidas
,

.g?ra aumentar a segurança
.G[n�s escolas da microrregião.
JIIE" d d

' "
,

, mmenos e OlS meses, tres
:::)l'rü\

is d 1,i,��colas estaduais o Va e do

,Ttapocu foram invadidas e

s'liveram 26 computadores
.roubados. O prejuízo com os

Bb '

o
e,quipamentos levados é de

• �proximadamente R$ 27 mil,
."'0'

,

,>

sem contar os estragos
1B2t '

tcãusados em portas, telhados
51) ,

e alarmes. São Pedro (Guamiranga) e

A gerente de Educação, Lauro Zimmermann (centro
'

Ciência e Tecnologia, Deni de Guaramirim), que foram
Rateke, disse que a Polícia roubadas em maio, os 16
Militar está intensificando as computadores furtados ainda
rondas perto das escolas estavam nas caixas. Na
estaduais da região, a pedido Escola Maria Konder
da SDR. Afirmou também Bornhausen, em

que as instituições da \ Massaranduba, os dez
microrregião não dispõem de computadores roubados no

guardas noturnos por terem, último dia 2 estavam

nomáximo, 13 mil estudantes instalados no laboratório há
cada. Segundo ela, o governo cerca de 15 dias. A Polícia
do Estado prevê, há alguns

'

Civil afirmou que ainda não

anos, a contratação de ,tem pistas dos bandidos.
guardas. noturnos somente Os 26 equipamentos
"para escolas que atendam roubados foram recebidos por
mais de 14 mil alunos. meio de parceria entre os

Em relação à maneira que governos estadual � federal,
os roubos foram praticados, por meio do progr Proinfo
Deni acredita que seja uma (Programa Nac.onal de
quadrilha especializada - nos Informá tica na Educação)
três' casos, os ladrões desenvolvido pelo MEC
entraram pelo telhado e (Ministério da Educação e

cortaram o fio principal do Cultura). Segundo Deni, os
rrr '

alarme - e qu�sabWr-l1o computadores tinham seguro
recebimento dos novos e deverão ser repostos pela
computadores. Nas escolas empresa conforme contrato.

(30!

:J�aminhão tomba na rodovia SC-416
OBjARAGUÁ DO SUL/
5G.!�r'1 .J. :-�. },

- �.
",

POMERODE
2'jj]

I�G
Um abalroamento

B'IC!

cbengrossou as estatísticas de aci
dentes ocorridos na SC-416,

.351
.

.

rodovia que liga Jaraguá do Sul
a Pomerode. A colisão

--ªfonteceu por volta das 9h40
t no limite entre os dois

unicípios.
Conforme informações

g30\"tpassadas pelo motorista do

f.. 'caminhão; Marcos Jonei Dias,
• de 29 anos, ele tentou desviar
do Toyota Fiedler, com placas

,
de [oinville, que vinha no

�isentido contrário invadindo a
� t,

pista. Mas, como não

conseguiu, jogou o veículo para
lateral e acabou tombando.

"Se eu não tiro, ela (amotorista
do outro veículo) bateria de
frente çomigo", relatou. Já a

condutora do automóvel, Karin

CÉSAR JUNKES/OCP

Acidente provocou apenas danos materiais nos dois veículos

Hildebrand, 56, não quis falar
a respeito.

O carro que ela dirigia ficou
com a lateral' esquerda
danificada, sobrando partes da
lataria sobre a estrada. O
caminhão baú, em contra

partida, teve o vidro frontal
quebrado, além de sofrer danos
nos pneus, entre outros

problemas.

O trânsito ficou interrom

pido por mais de uma hora na,

direção Pomerode - Jaraguá do
Sul. bois guinchos fizeram a

retirada do caminhão que

transportava legumes embala
dos prontos para serem

entregues a clientes da empresa
Horti Clin. Ale'm dos

prejuízos materiais,ninguém
se feriu. (KE)

.":

smuvi se junta' ao Gats e inaugura sede

Hoje é dia festa para os

• antares e instrumentistas da
tldade. É que eles inauguram

O\\esta quarta-feira a sede da
aOA '(A

'- d
,

srriuvj ' SSOClaçao os

M.úsicos do Vale do Itapocu),
�Fi.stituição criada no final de

1
'

.,B�006. A comemoração vai ser
.
l@lndimadeSão João e é aberta

!S'ábs filiados e convidados.
Conforme a presidente.:

Bruni Schwartz, a sala que

passa ser utilizada pelaAsmuvi
foi cedida pelo Gats e, agora,
as duas entidades culturais
vão dividir omesmo espaço. Ele
fica na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 1082, nas
proximidades do cruzamento

com aBarão do Rio Branco, no
Centro.
Apartir de os atendimentos

aos cerca de 80 associados e

interessados em se juntar' ao
grupo acontecem sempre das

I5h às 18h nas terças, quartas
e quintas-feiras. "Não precisa
s�!' profissional. O objetivo é
reunir o maior número de

pessoas e colocar as nossas

idéiàs em prática", comentou
Bruni. Quem decidir integrar
a Associação precisa pagar R$
5, valor equivalente à
mensalidade. As assembléias
ocorreM uma vez a cada dois
meses'. Já a diretoria se reúne

mensalmente.O telefone para
contatoé3376-2743. (KE)

PIERO RAGAZZI/OCP

Deni acredita que roubos foram praticados por quadrilha especializada, que sabia dos novos computadores

Legislação
.ernperra obras
���'_..i'! .. 'IL,-fJ'] ,'�'

da SC-280'
'

JARAGUÁ DO SUL
A SC-Parcerias, empresa

criada para ser o braço
empreendedor do Governo
de Santa Catarina, a sua'

situação atual e projetos, foi
tema de exposição do seu

diretor-presidente, Alaor
Francisco Tissot, durante a

plenária da Acijs e Apevi
desta semana. Tissot, no

entanto, foi enfático em

afirmar que da forma como a

legislação está, no plano
nacional, a PPP não anda.
"Não existe nenhuma
funcionando no Brasil. É
preciso que a legislação seja
alterada e que atenda os

interesses das partes
envolvidas", disse. Uma
Medida 'Provisória; prestes a

ser editada, deve aclarar a

forma de viabilizar a PPP. Para
o Norte do Estado, a SC
Parcerias projeta a

construção da SC-280,
paralela a BR-280,
inicialmente da BR-101 até
o Porto de São Francisco, mas
por solicitação do governador
Luiz Henrique' da Silveira
(PMDB), deve ser estendida
até Jaraguá do Sul. O projeto
está na fase conceitual'e de
viabilidade econômico

financeiro, ambiental e

urbanística.

Encomex reúne cerca de
50Q pequenos empresários
JARAGUÁ DO SUL

Empresários interessados
em vender a produção para o
comércio internacional têm
uma chance de conhecermais
a respeito do assunto, hoje. É
que acontece no Cejas
(Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul) a II8ª edição
do Encomex.

Organizado pelo governo
federal, o Encontro de

,

Comércio Exterior tem como

objetivo 'incrementar a

participação de pequenas e

médias empresas nesta

atividade. Responsável por
movimentar mais de 73
bilhões de dólares somente de
janeiro a julho deste ano no

Brasil, a prática da

exportação deve ser facilitada
através dos conhecimentos
'repassados durante a reunião.

De, acordo com o

coordenador-geral, Sergio
Nunes de Souza, o evento

conta com a parceria de
entidades como o Banco do ,

Brasil, Correios, Caixa

Econômica, BNDS e

Inmetro. Eles são incumbidos
de explicar aos participantes
os meios mais simples de

emplacar negócios bem
sucedidos no mercado que
vai além das fronteiras
brasileiras. "Damos o passo a
passo", resume.

Depois do encontro de

hoje, os empresários ainda

podem solicitar informações
mais detalhadas através de
uma espécie de

apadrinhamento oferecido

pela equipe do Encomex. "É
como se fosse uma

incubadora'; ,_ explica o

coordenador-geral. Todas

,

essas ações propostas pela
Secretaria do Comércio
Exte'rior são gratuitas.

As atividades de hoje
começam oficialmente às 9h e

seguem até, 18h. Após a

cerimônia de abertura
acontecem painéis, palestras,
oficinas temáticas e despachos
executivos. Ao todo, ,cerca de
500 pessoas devem participar
vindas, namaioria, de cidades
da região do Vale do Itapocu
e Grande Florianópolis. Quem
ainda não fez o cadastro, pode
se inscrever no local entre às

8h e 9h. O próximo Encomex
na região Sul do País está
marcado para 8 de novembro,
em Curitiba.

NÚMEROS r: Jaraguá do
Sul ocupa o segundo lugar em
exportações no Estado de

, Santa Catarina com 14%do
total de produtos enviados

para omercado internacional. ,

O município perde apenas

para [oinville. Os países que
mais negócios firmam com o

Brasil são os Estados Unidos,
Argentina e a China.
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Núcleo de Representantes

ivés de seu trabalho
'cado a essência da
)5 no qual represents
amental na estrutura
mas"

Criado em agosto de 2005, o Núcleo de Representantes
Comerciais tem se constituído numa alavanca da categoria
em teimas dé associativismo, cuja atividade é regulada pelo
Core. O coordenador do Núcleo, Odair Zanella (foto),
explicou, durante a plenária da Acijs e Apevi, que em dois
anos foram inúmeras atividades desenvolvidas, que
fortaleceram a integração e o conhecimento.
O planejamento deste ano determinou a organização do

Núcleo, criação de um banco de dados dos representantes
comerciais de Jaraguá do Sul e região, a troca de informações,
valorização e credibilidade da classe enquanto segmento
econômico indispensável para as empresas.

Férias
De 16 a 20 de julho acontece o projeto Brincando nas Férias,

do Sesc. O evento é dirigido as crianças, de 6 a 12 anos, no

período de férias escolar. O investimentos são de custa R$ 38

(comerciários), R$ 48 (conveniado) e R$ 52 (comunidade).
O evento acontece no Colégio Marista São Luís, das 13h30
as 17h30. Mais informações pelo telefone 3371-8930.

'" , .

Pit Stop Kikar tem nova.

edição em Jaraguá do Sul
Acontece no próximo dia

14, sábado, no Parque
Municipal de Eventos, o 6º
Pit Stop Kikar Auto Center.

O evento, que já é urna

tradição em [araguá do Sul,
ocorre entre 8 e 17 horas e

servirá para que os

proprietários façam uma'

avaliação geral, em seus

veículos. "E uma

oportunidade úni�a para que
os motoristas verifiquem as

condições gerais de seus

automóveis e garantam
maior segurança, evitando
assim possíveis transtornos",
destaca Fabiana, Berner,
Gerente Comercial da Kikar,

"São esperados em torno de
100 veículos, sendo que nos

eventos anteriores a média
ficou entre 80 e 90 veículos",
diz Fabiana.
Técnicos .

da Kikàr e

SENAI presente

especialistas da Cofap e

Mastra Equipamentos
estarão realizando"durante
todo o sábado, 14, uma

minuciosa avaliação dos

veículos, com destaque para
o conjunto de suspensão.
''Ao todo deveremos ter uma

equipe de 10 profissionais
trabalhando na avaliação
dos automóveis", afirma
Fabiana Berner, ressaltando
que durante todo o dia
haverá distribuição de

refrigerante, pipoca e doces,
além da realização de
atividades específicas para
as crianças. "Teremos cama

elástica e outras

brincadeiras", diz. Os

participantes também irão'
concorrer a um filhote de
cachorro da raça Basset,
também conhecido, como
Cofap.

I.

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Vestibular 1
A Acafe (Associação.

Catarinense das Fundações
Educacionais) divulgou no

inicio da semana a lista de

aprovados do vestibular 2007.
Os candidatos podem conferir
a re lação . no endereço
www.acafe.org.br.Mais
informações podem ser

obtidas pelo telefone (48)
3224-8860, ou no próprio site
a entidade.

Vestibular 2
A Udesc (Universidade do

Estado de Santa Catarina)
também divulgou a lista de

aprovados no vestibular do

segundo semestre de 2007.
As provas foram realizadas
nos dias 3 (primeira fase) e

no dia 24 de junho (segunda
fase). Os aprovados devem
realizar as matrículas nos

amanhã e sexta-feira.

Lançamento
A' ACSTVI (Associação

dos Clubes e Sociedades de
Tiro do Vale do Itapocu)
iniciou esta semana o

lançamento das Festas de
Outubro da região. A
entidade divulgou onterri a

19ª Schützenfest, em

Florianópolis. Amanhã' o
lançamento será em Curitiba
e sábado em [undiaí (SP).

Cinema no Museu
A partir deste mês o Museu

WEG exibe diversos filmes do
Festival de curtas-rnetragens.
Ação, drama, romance,

contos, comédia e docu
mentário fazem parte da

programação de mais de 40

películas vencedoras dos

prêmios de Miami, Berlim,
Festival de Gramado, Grande
prêmio Cinema Brasil, entre

outros. As exibições aconte-.
cem sempre nas quartas
feiras, às 19 horas. Entre .os

filmes estão as comédias:

Continuidade, A Importância
do Currículo na carreira

artística e Comprador de
Fazendas. Entre os romances

estão: O amante amador, O
Bochecha, Zeppelin Passou

por aqui e Interlúdio.

OCORREIODOPOVO
, 01\\» '.l.(

Furto 1
No sábado de madrugada
entraram em uma fábrica na Rua -

\

Henrique Demathe, no Bairro
'-

Nereu Ramos, em Jaraguá do
Sul. Foi furtada do local uma
máquina de fabricação de

blocos, avaliada em torno de
R$ 15 mil. A polícia não tem

pistas dos suspeitos.

Na semana que antecedo o 6º Pit Stop Kikar Auto

Center, a equipe técnica da Cofap estará ministrando

palestras sobre temas relacionados a manutenção de
amortecedores e suspensão automotiva, em espaço físico
cedido pelo SENAI de [araguá do Sul. As palestras, dirigidas
a profissionais da área de manutenção veicular, acontecem
dias '10, 11 e 12 de julho, com direito a certificação dos

participantes fornecida pela Cofap. O SENAI também estará

presente no evento, através de um stand onde apresentará
suas atividades.

Palestra
AAciac (Associação Empre
sarial de Corupá) promove a

palestra "Os segredos para a

boa avaliação de crédito".
Será no dia 17 de julho, a

partirdas 19h30, na sede da
Aciac. O palestrante é o

membro do Conselho Diretor
do SPC, Jorge Luiz Caresia.
O investimento é de R$ 10

(associados) e R$ 15 (não
associados) .

Curso
O Empretec (Programa

para Desenvolvimento de

Empreendedores) inicia mais
uma turma em Jaraguá do Sul
e região. A iniciativa do

Sebrae, Apevi e Acijs, está
com período de inscrições aos'
interessados em desen\volver
projetos de empreendimentos.
A fase de entrevistas está

marcada para acontecer de
28 de julho a 3 de agosto, e o

workshop de 4 a 12 de agosto,
das 8 às 18 horas, no Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul.

Inscrições e informações
estão à disposição des
interessados pelo telefone

3275-7024 ou 3371-7843
(Sebrae) .

Inauguração
A quadra de esportes da EscolaRicieriMarcatto foi inaugurada

. este fim-de-semana. om uma área de 700 metros quadrados,
obra envolveu construção ede� da�adra coberta, além
da instalação de sistema preventivo. O'investimento foi de R$
147 mil, provenientes dos recursos do Salário Educação. Estas
melhorias beneficíam os 250 alunos matriculados do jardim ao

.'

9º ano desta unidade de ensino. Na oportunidade, estudantes
da unidade escolar realizaram uma apresentação demonstrando
o respeito pela pátria, pelo meio ambiente e a importância do
civismo e da valorização de sua terra natal.

Desafios
Com apoio das entidades que compõem o Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul e do Núcleo de

Responsabilidade Social Acijs e Apevi, o Instituto Cassuli

promove no dia 17 de julho, das 19 às 22 horas, o evento
"Desafios ambientais: uma visão de negócios em longo
prazo". Com entrada gratuita, a palestra vai tratar de ternas
como os grandes desafios ambientais. As atividades vão

acontecer no auditório do Cejas, e são destinadas a

empresários, responsáveis pela sustentabilidade corporativa
e interessados. Informações e confirmações de presença

podem ser feitas pelo telefone 3371-7522.

Novos veículos
A Prefeitura de Guaramirim adquiriumais dois novos

veículos. Uma Sprinter Van da Mercedez, com
capacidade para 16 passageiros e umamoto Suzuki 125,

.

para 0S s�rviços da S�¢retáriaMunicipal de Sfl.lÍde¢]3em�
estar Social. A Sprinter vai servir pa.rao tranSporte de

pacientes em tratamento fora do município. O modelo
foi adquirido pelo valor de R$ 118 mil. Já a motocicleta

será utilizada no Programa Preventivo da dengue no

município. De acordoêom o secretârio, 15 pacientes são
transportados diariamente pela Prefeitura para tratamento
em Florianópolis.

FURTO 2
Também no sábado, por volta
das 13 horas a PM atendeu a

ocorrência de um furto no

Centro de Guaramirim. A moto
Honda CG 125, placa MCF-
6529, de Guaramirim, ano 2002
e cor azul foi estacionada por
volta das S horas na empresa
onde a vítima trabalhava. Ao sair
do trabalho a moto não estava
mais no IOGal.

FURTO 3
No domingo de madrugada,
aconteceu um furto no Centro
de Schroeder O veículo Ford.
Escort, placas AAX-7295 de
Schroeder, cor dourada, ano sá,
foi furtado nas proximidades de

"

onde estava acontecendo a

Kolonestenfest. Quando a vítima
saiu da festa não localizou o

carro.

OBITUÁRIO

Faleceu às 6hOO do dia 10/7,
o senhor Erich Beck com
idade de 82 anos. O velório
foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério
de Itoupava Central em
Blumenau.

(�
;

Faleceu às 11 hOO do dia 9/7,
o senhor Edson Rogério de
Almeida com idade de 47

.
anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no
cemitério da Barra do Rio
Cerro.

Faleceu às 16h15 do dia 9/7, ";
) t

....

f

a senhora Liane Kanzler
' .

Walz com idade de 77 anos. <

O velório foi realizado na
'I

Igreja Lutheranae o l.�
sepultamento no cemitério ;.

Municipal em Schroeder. >-r

• INDICADORES ECONÔMICq,S
:',..!

• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,891 1,893 "r;.,,<
. -,

PARALELO 1,98 2,08 ��

TURISMO 1,898 1.899 "

EURO

" BOVESP 55.699, 0,59%
" DOW JONES (N. York) 13.501 -1,09'}'ti'
" MERVAL (B. Aires) 2.252 -0,17<ti
" NIKKEI (Tokio) 17.834 0,311�

[llllIlij''''
ti

0,6393%
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ENTRE CLUBES: JARAGUAENSES LEVAM A MELHOR NA 'QUEDA DE BRAÇO' COM O JOINVILLE

r "

.

)\ri é confirmado na Malwee
I . '.

•

t se.apresenta nesta quInta
AA,"_"AA�","

ri (com a bola) defendeu o Joinville na Liga Futsal2006 e acertou com a Malwee por três anos

�ogadQr,estava,no. .,'" reforço da.Malwee rieste .

¢elta de'Vigo e.
'.) ..... ;,,� início de semestre. Antes, o

�chou contrato ala, Lenísio, que está lila
Seleção Brasileira, já havia

,té 2010 sido confirmado.

I Pavanello disse que o

�ULlMAR P�VATTO contato com Ari começou
jARAGUA DO SUL porque a Malwee estava

I De olho na segunda fase procurando alguém do perfil
¥a Liga Futsal e também no

.

dele. "Não estamos pensando
inédito título do Mundial no Mundial. Primeiro temos

Interclubes, a Malwee que ganhar o que estamos

�onfirmou mais um reforço disputando",. disse o

�o futsal espanhol. O alaAri, dirigente, se referindo à Liga
�ue defendeu o [oinville na Futsal. Para ele, a segunda

pga 2006 e estava no Celta fase da competição promete

�e Viga, se apresenta ser disputada. "Vai' ser

�manhã para exames e duríssima (a segunda fase).
bssinou com o clube até 2010, A diferença é que enquanto

bgundo o diretor de futsal os outros times estão

W time jaraguaense, Cacá treinando completos, nós

Pavanello. Este é o segundo temos quatro jogadores na

�araguanse fica em

terceiro no duatlo

Seleção.
'comentou.

. Brasileira" ,_ São Caetano já sernostrou

sátitf�irtÓ' ebfu ã'tlá'5stfiê§.çãd,,:j
mas quer mais.

NoGrupo B, o daMalwee,
o Carlos Barbosa, atual

campeão, três jogadores saíram
para a Ulbra, mesmo assim

segue bem, apostando na força
da camisa. O Joinville-troux�
agora Simi, que também
estava no recém-extinto
Polaris Cartagena. O John
Deere sofreu' para se

classificar, mas também confia
na tradição do futsal gaúcho.
A UCS foi outra equipe que

,

investiu forte, trazendo da
Itália o ex-jogador daMalwee,
Xoxo. Por fim, o Umuarama

chega querendo melhorar a

campanha em relação ao ano

passado.

CLASSIFICADOS - As

outras equipes já vem se

preparando para a segunda
fase. No Grupo A, a Ulbra,
que vem sendo a que mais

investiu, desde o início da

competição, "repatriou" o pivô
Índio, que estava no Celta, e
o alaManoelTobias, do Polaris
Cartagena. O Minas vem se

destacando como uma

surpresa, pois tem um elenco

jovem, inclusive o treinador
. Perdigão. A Intelli perdeu
alguns jogadores do ano

passado para cá, mas sempre
vern se mantendo entre os 12'
classificados. Teresópolis é a

surpresa, pois é o único dos
estreantes a se classificar. O

DIVULGAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL
O atleta' Jonathan Man

dalho (Odontosul/Corpo e

�enterrrial) terminou em

Ilceiro lugar na 1 ª Etapa do

çampeonato Catarinense de
1lI::l1

'Ljpatlo,Terrestre, que aconte-
'Ç�u no fim-de-semana, em
-galhoça, no campus daUnisul.
@I jaraguaense compete na

categoria 30-34 anos. O
proximo desafio será a 4ª
Etapa do Campeonato
�tadual de Triatlo, dia 22, em
Itajaí.

Mandalho: terceiro lugar em
Palhoça

É CAMPEÃO

O time da Têxtil SS/Saudades comemorou, no fim-de-semana, o
bicampeonato do Torneio de Futebol Suíço da Associação de Moradores

do Bairro Chico de Paula. Na decisão, eles venceram o Jack por 2xO nos

pênaltis, depois do empate.em 1 xi no tempo normal. Esta foi a segunda
edição do torneio
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• LINHA oE FUNOO por Julimar Plvalto

Natação
A equipe Urbano/FME
conquistou seis medalhas no

Campeonato Sul-Brasileiro
Infanto-Juvenil de Natação,
sendo uma de ouro, duas de

prata e três de bronze.

Destaque para Otávio de

Azevedo, que ficou em primeiro
lugar nos 100m borboleta

juvenil 2, com o tempo de
1 min01 seg41, além do bronze
nos 100m costas.

Notícias do tricolor
A equipe juvenil do Juventus segue se preparando para o início da

segunda fase do Campeonato Catarinense da categoria. Neste

sábado, em Corupá, no campo do seminário, eles enfrentam contra

o time da cidade. O time só joga pela competição no dia 4 de agosto,
fora de casa, contra o Brusque. Enquanto isso, dois jogadores do

junior deixaram o clube para defender o União de Timbó na Divisão

de Acesso. O volante Miguel foi por empréstimo e o goleiro Babalu

pediu dispensa. Do time juvenil, o volante Jhonny Gois e o meia

Medina estão fazendo testes no AvaL

Vôlei de Praia
As duplas da Soletex/FME
venceram, no último domingo, a

4a Etapa do Circuito de Vôlei de
Praia. No masculino, Daniel
Dallarosa e Marcelo Coraccini
bateram David Neuberger e

Ludgero Júnior, de Penha, e
ficaram com o título. As atletas
Silvia de Oliveira e Daniela
Possamai venceram na final
Maria de Medeiros e Josenilda

Cardoso, também de Penha.

Copa Sesi
A equipe de futsal feminino da
Marisol conquistou, no último
fim-de-semana em Jaraguá do

Sul, o título da fase estadual. da
Copa Sesi. As atletas .ficaram
com a vaga para o Sul-Brasileiro,
que acontecerá em dezembro. A
Marisol conquistou o troféu

gOleando por 10xO a Belplast, de
Orleans e a Zen, de Brusque, e

4x2 sobre a Sadia, de Concórdia.

Pan
o atleta Samuel Lopes
embarca hoje à tarde para o

Rio de Janeiro, onde
representará o Brasil nos 150

Jogos Pan-Arriericanos. A

prova do jaraguaense será no

dia 17 de julho. Desde que
disputava as seletivas para o

Pan, o atirador vem se

preparando forte, junto com a

equipe brasileira. .

Impulso reúne mais de
80 pessoas. em evento

DIVULGAÇÃO

Ciclistas conheceram chácara de IIdefons Berchtold em Schroeder

da Polícia Militar de Jaraguá
do Sul. Carros de apoio ao

longo de trajeto foram
cedidos por César Maba e

Markolf Bikes. O trajeto do
Bike Tour teve como destino
a chácara Ildefons Berchtold,
em Schroeder. Os ciclistas
conheceram o local de
treinamento do atleta de
mountain bike, Markolf
Berchtold.
A Academia Impulso tem

como objetivos principais'
estimular a população para a

prática da atividade física,
promover a saúde através de -

um estilo de vida ativo, além

de instigar encorajamento
para novos desafios. Torna-se

inevitável a' promoção de
novas amizades.

JARAGUÁ DO SUL
No último sábado, 7, a

Academia Impulso promoveu
passeio ciclístico até

Schroeder, com percurso de

40 quilômetros. Participaram
do evento 85 ciclistas de
variados níveis e idades.
Ciclistas mais experientes
deram bom exemplo de

companheirismo, incenti
vando.os iniciantes, aomesmo

tempo que estes tiveram a

oportunidade de pedalar em
grupo e testar o

condicionamento adquirido
na academia através das
aulas de ginástica, natação e

musculação.
A segurança do evento

contou com o apoio de

policiamento do 14ºBatalhão
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Inter acerta
com o ex

corintiano

Magrão
PORTO ALEGRE
Demorou, mas até que

enfim a transação foi
concretizada: Magrão, de 28

anos, é jogador do Inter. O

volante, que foi comprado aos

japoneses do Yokohama
Marinos por US$ 1,5 milhão,
assinará com oColorado por
quatro temporadas.
Quando estiver liberado

para atuar pelo Inter, Magrão
deverá formar o meio-campo
com Edinho, mais o argentino
Pablo Guifiazu, e Alex ou

Pinga. Nessa temporada, o

volante havia disputado o

Campeonato Paulista pelo
Corinthians. Acabou
deixando o Parque São Jorge
pela inadimplência
corintiana junto aos

japoneses. O clube demorou
seis rpeses para pagar o

empréstimo do jogador.
Magrão chegou a ser sondado
por vários clubes do Brasil e
também poderia voltar ao

Japão, mas preferiu acertar

com o clube gaúcho, que quer .:

voltar à Libertadores.'
O Inter tern esperanças de

contar comMagrão ainda em
julho. Como o volante estava

atuando no Brasil, é possível
que seja liberado

imediatamente, uma vez que
não precisaria esperar até

agosto, como todos os

jogadores que estão atuando
no Exterior. "Foi um trabalho
em conjunto com o jogador.
Ele decidiu que viria para o

Inter. Ele vai precisar de no

mínimo 15 dias para se

.

entrosar com a equipe.
Acabará jogando em agosto",
disse o vice de futebol

colorado, Giovanni Luigi.
"Magrão será um reforço
importante, até para

montarmos o time pensando
em voltar àLibertadores. Ele

pode jogar como segundo ou
terceiro homem de meio

campo", acrescentou.
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