
A poderosa
vitamina C
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ospital Santo
Antônio ganha
ais recursos

A título de sobras

orçamentárias da Câmara

de Vereadores, em acordo

com a prefeitura, o hospital
Be Guaramirim recebeu

ontem mais R$ 100 mil

para obras do novo centro

cirúrgico. Outros R$ 50 mil

estão prometidos para
dezembro deste ano. • 4

Bertoldi admite

ter negociado
om o,PSB

Peixer garante
que candidato
é nome do--·PP
.3

Não deixe para depois,
participe

LEIA NA PÁG. 5

PM cobra regras do ContranCÉSAR JUNKES/OCP

Proprietários de motocicletas que trabalham com transporte remunerado de-mercadorias e com licenciamento

que vence até o final de julho ou já vencidos (final1 a 4), terão até o dia 29 próximo para adaptarem o veículo

às regras estabelecidas pela Resolução 219 do Contran. No ano passado a cateqoria fez protestos contra a

mudança. A Polícia Militar alerta que o descumprimento resultará em multas pecuniárias e perdas de pontos na

carteira de habilitação ..• 5

ASSALTO

Ladrões invadiram a distribuidora de alimentos Zero Grau, em

Schroeder, no final da tarde de terça-feira, de onde roubaram

uma pasta contendo R$ 6 mil em espécie e mais R$ 42 mil em

cheques de clientes..• 4

O jaraguaense Ivanildo de
Souza Pinto quebrou, no
último fun-de-semana, o
recorde sul-americano nos

100m com barreira, na
categoria master de 50 a 54
anos. O atleta busca

patrocínio para disputar o
Mundial, na Itália. .8

Atleta consegue
recorde nos 100m
com barreira

Os estudos comprovam e

os dermatologistas

Irecomendam o uso da
,

vitamina C tópica no s

cuidados da pele e para
combater a tão indesejajia
celulite .

•B4 BELEZA

.

AP'ÚRAÇÃO
I,

Acidente foi

por falhas na

manutenção
Laudo produzido pela
Defesa Civil de Jaraguá do
Sul aponta que o acidente

- ,

com composição ferroviária
da ALL no dia 22 de junho,
no bairro Nereu Ramos, foi
causado por dormentes

deteriorados. .4

14°
MÁXIMAMíNIMA

Chuvoso durante

todo o período. '. B6

r
I
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• EDITORIAL
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OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Destino das águas
O problema da utilização

de água talvez seja a maior

preocupação na área ambiental
- afinal, a degradação dos
mananciais ocorre por todos os

tipos de-ação poluidora.A água
seria assim o "ponto final" do

impacto exercido pela
atividade humana sobre a

Natureza. No momento em

que Santa Catarina está

construindo seu Plano Esta
dual de Recursos Hídricos

(PERH/Sq - para conhecer a

realidade de suas águas, seus
usos atuais e futuros, e planejar _

os cenários desejados para os

próximos anos - está sendo
realizada em Florianópolis uma
importante Oficina entre os

estados do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina, que
permitirá trocar experiências,
expectativas e apontar alter
nativas de articulação.

Uma das propostas do
encontro é identificar

pontos de articulação
entre os planos
estaduais para a água"

O secretário de Desen
volvimento Econômico Susten

tável, Jean Kuhlmann, explica
que uma das propostas do
encontro é identificar pontos
de articulação entre os planos
estaduais, particularmente
com relação aos cursos de água
de domínio da União e que

estão situados em bacias

hidrográficas compartilhadas
entre dois estados, como é o

caso, dentre outros, do Rio

Uruguai na divisa de Santa
Catarina com o Rio Grande do

Sul, e dos Rios Negro e Iguaçu,
entre Santa Catarina e o

Paraná.
De acordo com Kuhlmann,

com a aprovação do Plano
Nacional de Recursos Hídri

cos, no começo de 2006, a

maioria dos Estados da Federa

ção, em diferentes níveis, ini
ciaram a elaboração ou revisão

de seus respectivos planos
estaduais de recursos hídricos.
No decorrer da elaboração do
Plano Nacional, identificaram
se alguns pontos de articula

ção para criar sinergia entre as

ações de planejamento de
recursos hídricos e consolidar
os canais de diálogo federati

vos, fundamentais à implanta
ção do Sistema

Nacional de Gerenciamen
to de Recursos Hídricos.

• ENTRE ASPAS

As cotas pressupõe que os negros são íricompetentes. Servem para
desmoralizar o negro".
Nilson lage, professor da UFSC e lornalista, sobre a decisão do conselho universitário da

tederal catarinense de que no próximo vestibular reservará 20% 'das 3:920 rnilvaqas 'para
estudantes de escolas públicas, 10% para alunos negros de escolas públicas e cinco postos
para indígenas.

.

• PONTO DE VISTA
<'

Governo, universidade e

tecnologia

II
No momento em que a

economia passou a ditar a

orientação da pesquisa
tecnológica para atender as

necessidades do mercado

global, criou-se uma série de
desafios para as sociedades

capitalistas periféricas, que
aspiram à conquista de uma

posição competitiva no campo
da inovação tecnológica. As
necessidades de recursos

financeiros de vulto, principal
mente em setores de ponta que
concorrem num mercado
altamente cornpetitivo, além
do atraso erp. pesquisa e

desenvolvimento de novas

tecnologias, configuram os

riscos visíveis para uma política
tecnológica nacional.

Nesse sentido, a percepção
de que a política científico

tecnológica deve es tar

assentada no comprometimen
to de recursos por parte do

governo, de modo a promover
a demanda por tecnologia

1 originária no País, configurá-se
na idéia de que a população

deve ser considerada o recurso

mais importante da Nação. O
despertar da. criatividade e o

pleno potencial da mesma, sâo

os instrumentos mais impor
tantes para reorganizar todos os
conhecimentos científicos

disponíveis.
O esforço do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul
- UNERJ, em corisolidar uma

política de desenvolvimento

tecnológico através da

viabilização de parcerias entre

academia e empresa, governo
'e sociedade, constitui um dos

passos necessários para a

elaboração de metas de uma

política científico-tecnológico,
integrando a pesquisa e co

nhecimento a novos processos

produ tivos, principalmente
através da incorporação de
acadêmicos das diferentes
áreas tecnológicas e admi
nistrativas dos cursos existentes
na universidade, além dos
meios de infra-estrutura

disponíveis, como laboratórios
e núcleos de pesquisa.

•Prof. Victor Alberto Dimich
Gerente da Incubadora de

Projetos Tecnológicos - i

JaraguaTec

N a ampla visao de um

projeto nacional autônomo, o
Governo do Estado, através da

Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica de

. Santa Catarina - FAPESC,
viabilizou recursos para a

ampliação da Incubadora de

Proj etas Tecnológicos
J araguaTec, situada no

Campus da UNERJ, de modo
a aumentar a capacidade de
atender empreendimentos na

área de tecnologia avançada.
Todavia, opções tecnológicas
nunca são tomadas em um

.

vácuo social ou político,
porque o próprio processo de

inovação é condicionado por

objetivos e fatores, como o

amplo retorno sobre os

investimentos. Entretanto, o
foco principal deve estar

centrado no prestígio e

segurança nacional, prin
cipalmente numa política
econômica e social que as

segure a escolha de uma

tecnologia apropriada às

necessidades do País.

O CORREIO DO Ptl

Diretor: Francisco Alves

O CORREIO DO POVO
1919' 2()(1?

.

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3055-0019
Plantão Redação: 8835-1826 - Plantão comercial: 8835-1872

E-mails:redacao@ocorrelodopovo.com.br
comercial@ocorreiodopovo.com.br
circulacao@ocorreiodopovo.com.br

• DOS BLOGS

1\�m;1t4INÊS DOLCI lu�1�M. MENDONÇA
Desreguladas
o consumidor nunca foi

prioridade para as agências
reguladoras, mais

preocupadas com o

mercado. Basta ver a

omissão e a incompetência
no gerenciamento de crises
como a aérea no caso da

Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac). Essa situação,
infelizmente, não mudará
muito com o projeto de lei nO
3.337/2004, que cria a Lei
Geral das Agências, em
tramitação há quase quatro
anos, e que esta semana

poderá ter substitutivQ
aprovado pela Câmara. Depois
deve seguir para tramitação no

Senado. Criadas há pouco
mais de dez anos para
intermediar as relações entre o

poder público, as
concesslonarlas e. seus

clientes, elas devem continuar
sofrendo dos principais males:
interferência da politicagem
pela falta de autonomia, falta
de transparência, e o

contingenciamento de
recursos .

�marlalneSdDICi.fOlha.bIOg,UDl.com.br

A grande onda
A pesquisa CNI-Ibope
divulgada sexta-feira
confirma levantamentos
anteriores do próprio Ibope e

I.
da CNT-Sensus: continuam
intocáveis o prestígio do

presidente Lula e a

aprovação ao governo dele.
Ela confirma, também, uma

outra sondagem,
encomendada pelo PSDB e

que os tucanos, obviamente,
preferiram não divulgar.
Segundo esse trabalho, se a

�ÇãO )psse hoje - e a

legislação permitisse - Lula

conseguiria um terceiro
mandato. E nada vai mudar

enquanto: 1. A economia .

estiver com os ventos a
favor, principalmente com a

inflação civilizada de agora.
2. O crécíto estiver fácil. 3 .. O
Bolsa Família estiver

chegando direitinho a seus

destinatários. Semana

passada o valor dos

pagamentos foi aumentado.
O eleitor vota (ou decide ou

age) cada vez mais com o

bolso e com o estômago.

�blog.eSladao.co!".br/bIOulIosema'CIO

• CARTA DO LEITOR

Vão faltar alimentos?
Há algumas décadas as

notícias relacionadas com a

produção de .alimentos eram as

mais catastróficas possíveis. Os
argumentos eram muito fortes,
pois, por um lado tínhamos o

crescimento da população
mundial e por outro a limitação
das áreas disponíveis para o

plantio. .

Os anos foram passando e a

disponibilidade de alimentos
continuou maior do que a renda

disponível para comprá-los.
Explico: embora exista fome em

diversas áreas do globo, isto não

ocorre por falta de alimentos e

sim por falta de dinheiro para

comprá-los ou gente disposta a

doá-los.
O responsável pelo aumento

da produtividade agrícola foi a

tecnologia que tomou as plantas
muitomais produtivas e permitiu

o seu plantio em áreas antes

consideradas imprestáveis para a

agricultura. Nesta história a

Embrapa foi responsável por
diversos capítulos.

O resultado foi a queda no

preço dos principais grãos e por

conseqüência também nos

alimentos produzidos com os

mesrnos.

Este cenário - a julgar por
fatos recentes - pode estar prestes
amudar. O aumento no consumo

de milho destinado à produção
'de etanol, provocou desloca-
mentos de produção de outras

culturas. Também o crescente

consumo de alimentos por parte
dos chineses está pressionando a

disponibilidade e o resultado só

poderia ser um aumento no preço
dos alimentos.

Embora esteja havendo
aumentos de preços em diversas

l@ld1['IMARTINS :�,
Questionament�2J:

_

Os ex-governadores do RJAA
de Janeiro Anthony
Garotinho e Rosinha

.

Matheus, ambos do PMU§
vão solicitar à Justiça o

.

'2

impedimento do juiz Má�ra'l
André Mendes Costa, que3f11
pediu sua condenação emrb
processo que tramita TRff1i
RJ (Tribunal Regional uqs

Eleitoral) por compra de '.lg1�
votos. Segundo a assessoá
do casal Garotinho, Men.ãe�
Costa é advogado da
Prefeitura de Niterói e

recebe mais de R$ 2,6 ,j231:
milhões por ano. "Este fqisUi
um jUlgámento político, ,.8j1�
totalmente parcial, que f�rJiu" OG

a ética e desrespeitou aSIlo hi)
leis vigentes no país",

.) jJ

afirmou Garotinho por mê1Óx�
de nota. "Como é PQssív{!)2Bí

, °1

que e�e defenda, ao mes�r91
tempo os interesses de um5
prefeitura do partido [pTrux�
que é o meu maior it) 5�
adversário no Estado e ribs[ j
país e seja meu julgado(�.1 d
num processo contra mim?l!,
questiona Garotinho'. :ls'úL

�www.bIOgdOmagno.CDm.br

• Lourival KarsteA8�
Administrador GJ

JIliJa
partes do mundo, o fenôI)1r9�
ainda está relativament�.Jj�ql
controle más nos próximos :�All
poderá se tornar muito m��

. lV _

consistente. .

Embora não possamos eMfJ�
cer que a tecnologia ccmi:1Kill
avançando e' certamentensérl
possível continuar a aumenta.
produtividade das áreas agrú±dbi
todos os especialistas apoJ��
apenas um país como capaz de

saciar a crescente fome mundial:
o Brasil. 5x3

Além de possuir grandes �ljfas
disponíveis para a expansão d�sJUJI
plantações, o Brasil ppsSX
tecnologia e clima favorável Prg
muitas culturas.

r J

Resta saber se vamos c&fiti
nuar sendo exportadores de �ãiJ
ou se vamos industrializaalõ
mesmos e vender produtos eplJi
valor agregado. rr P. d

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem serenviadospor e-'lTlií
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caix 1

Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados). , JjJ'
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RNEIO: EX-GGERA,L DO DIRETÓRIO DIZ QUE PARTIDO FOI VíTIMA DE GOLPE

ertoldi admite que acerto com

SB foi negociado em Brasília
Prefeito nega ter

feito convite à

rrrtrtner do ex-

utado Konell

CELS�'MACHADO
JAAAGuÁ DO SUL

� ex-secretária-geral do
. ( d S

. liPS (Parti o ocra ista

Br�i�eiro) de Jaraguá do Sul,.
Emes�on�onçalves, acha que
o d¥irrório local foi vítima de

um_�<?lpe engendrado pelo
deputado. federal Djalma
Berger)Jfque preside o partido
rfl:Mistado e que nomeou o

c18â� dé gabinete de

Comunicação do prefeito
oacir Bertoldi (PR) para a

presidência. Gonçalves. acha
.

quelsecretários ..do prefeito
estão mais interessados em

I
aJMllhür a presidência de

parti80s políticos do que de fato
í
exercerem suas funções. No

0!9
lé

.

d C 1 P'cas9s; a em e e so irmaru:
pr.8ff���de _o ::J?S,B, Sa���s
fHR&rto ,Dias, secretano

extraordinário para Assuntos

de Gestão no comando o PRB
e Jeer Leutprecht, presidente
da FME (FundaçãoMunicipal
4�rlrtsportes), presidente do

diretório do Pc do B. Já o

prefeitoMoacir Bertoldi (PR),
entrevista a Rádio Jaraguá,

o ontem, admitiu que a ida de

Bertoldi nega convite à Cecília para secretaria Gonçalves: foi um golpe no diretório municipal

Pirmann para o comando do

PSB é resultado de promessas

de Berger, que teria assumido

o compromisso de viabilizar

verbas para o município em

tfoca de uma apFOxim�ção do
partido, o PSB, com d governo

municipal. O PSB é um dos

partidos alinhados ao governo

do presidente Lula, assim como

o PR. O acerto, segundo o

prefeito, ocorreu em recente

viagem que empreendeu à

Brasília. "Na conversa com o

deputado, sobre a possibilidade
de ajudar o município, entrou

a política", declarou o prefeito,
que desmentiu entendimentos

com a psicólogaCecília Konell,
mulher do ex-deputado Ivo

Konell (PMDB) e mãe do

presidente destituído do PSB,
ex-vereador Ivo Petras Konell,

.

para compor em chapa
majoritária como candidata a

vice-prefeita em 2008.

"Respeitomuito o trabalho que
ela já desenvolveu por Jaraguá
do Sul e que ainda faz na sua

profissão, mas isso não é

verdade. Não houve nenhuma

conversa, é fofocadebastidores

Mais um

Câmara de Vereadores de
Blumenau alterou artigo da

t��[Orgânica. A partir das

�l¥tçoes de 2008, abre mais
W[JB;

UIl}� vagano Legislativo. Serão
ts vereadores, hoje são 14.

��em lá o que determina o

;Mj}IDnal Superior Eleitoral,
. � §:�m: cadeiras máximas
.

� �<tI1ll1itidas pelo número de
�i..tiantes. Segundo estima o

I'
t 4OOE, são 298 mil.

.

Be �b �B(
•

al: :lBibn

Exemplo
�B�bvavelmente, inédito
�BJJ Of

j��() Santa Catarina.

B1B��ncia do HSBC de
Blumenau tem mais

-§flJ�l�iras para clientes do

oOO�'o número estipulado,
ealêm de telefone à

oW rd::i�Jilosição dos clientes,

Ir! banheirós adaptados e

I ..E...Il.ha. Constatação do

� l1isffFon de lá. Comparando,
[�\

Q)xiseu é lá e o inferno é

'J qui.
»

Sim!
Até o petista e presidente

da Câmara, Evaldo João
[unkes, votou a favor da

aprovação-das contas do

prefeito Mário Sérgio Peixer

(Democrata) de' 2005. Foi
. voto de "Minerva" contra

quatro da oposição, que

entendeu necessário escla

recer algumas restrições
apontadas pelo Tribunal de

Contas do Estado.

Perigo
Tarde de terça-feira.Uma

senhora de 65 anos quase foi

atropelada no semáforo em

frente ao Banco do Brasil,
desregulado desde

fevereiro. Abre, ao mesmo

tempo, para pedestres e

veículos. A mulher, que foi
ao chão, inocentou um

motoqueiro que passava. E

sentenciou: "Quando
morrer um Bertoldi ou um

Piazera, aí eles arrumam".

,
'.<

.que costumo relevar", afirmou
Bertoldi. Também desmentiu

que a psicóloga teria sido
convidada para substituir sua

esposa,Nilda Bertoldi, à frente
da Secretaria de

Desenvolvimento Social onde,
segundo o prefeito, o perfil
necessário é de pessoa "com

conhecimento, maturidade e

responsabilidade". A atual
secretária terá de deixar o

cargo por força da lei

antinepotismo aprovada pela
Câmara de Vereadores.

Peixer vai apoiar candidato
indicado pelo PP em 2008
GUARAMIRIM

O prefeito Mário Sérgio
Peixer (DEM) disseontem ao

O Correio do Povo que o
.

candidato que terá seu apoio

Jl prefeito em 2008 partirá de

indicação feita pelo PP

(Partido Progressista),
cumprindo acordo firmado

entre os dois partidos quando
a coligação foi formalízada.
Peixer afirmou que não tem

conhecimentode quempossa
ser o indicado pela coligação,
mas ressalta estar tranqüilo e,

no momento, mais

preocupado com a suagestão,
que termina ern dezembro do
ano que vem. Ex-gerente
regional da Casan em

Guaramirim, empresa que'
agora ele mesmo

municipalizou quando do
. término do contrato que a

estatal estadual mantinha
com o município, Peixer
candidatou-se a prefeito em

. 2000, venceu e reelegeu-se
em 2004. Naquele ano

enfrentou candidatos do PT,
PSDB e PMDB, derrotando
os com alguma folga. Os dois
mandatos de prefeito toram

alcançados sem passar pela
CâmaradeVereadores, como
costuma ocorrer commuitos

dos que se elegem a prefeitos.
Einbora com o prestígio de

doismandatos, porém como

desgaste próprio de longos
períodos à frente da

O CORREIO DO POVO

Peixer confirma nome dp PP

compromisso com coligação
,

.

prefeitura, de novo o

candidató a coligaçãoDEM/
PP terá adversários de peso

pela frente. O atual

presidente da Câmara de

Vereadores, Bvaldo João
Junckes (PT) é. um d�les.
Candidato a deputado
estadual no ano passado sem
penhum apoio do diretóno.de
Jaraguá do Sul e sem

estrutura organizada de

campanha, Junckes levou
9.243 votos, dos quais 5.70

.

votos em Guaramirim e'[á é

candidato declarado à

sucessão de Peixer, (OA)

Promessa
O delegado geral da.Polícia

Civil, Maurício Eskudlark, diz
quea Delegacia daMulher de
jaraguá sai até dezembro. Por

falta de pessoal, sugere
instalação junto à delegaciada
Comarca, por enquanto. E

quer a prefeitura ajudando
cornpsicóloga, assistente social
e funcionários.

Agilizando
Aliás, a delegada regional

JuremaWulff d�ve conversar
hoje ou amanhã com o

delegado geral na Capital
justamente sobre a Delegacia
da Mulher, pleito que se

arrasta há quase dez anos. E

hoje absolutamente

indispensável diante do

volume crescente de

agressões de todo tipo.

DIVULGAÇÃO �

Correção
N� chamada de capa da

edição de O Correio do
último dia 10, sobre a Feira

do Livro, a palavra
"dissimular", no sentido de se

criar hábito pela leitura, foi

empregada equivoca
damente. Estimular seria o

termo correto. Leitor assíduo

e atento corrige e o OCP

agradece.

Não foi
Secretário de Planejamento da prefeitura de Guarami

rim, ValériaWerbinem, perdeu a grande chance de calar

a boca do oponente e vereador Marcos Mannes (PSDB).
Convidado para ir à Câmara discorrer sobre projetos de

habitação popular, pouco antes da sessãoiniciar o secre

tário avisou que não iria. Um a zero para o tucano. Que
continua a desafiá-lo a provar que os projetos existem.

Eleições
No Vale do Itapocu, a um ano e meio das eleições

municipais de 2008, a expectativa de eleitores é saber quem

serão os candidatos de Mário Sérgio Peixer (DEM) em

Guaramirim, e de Dávio Leu (DEM), em Massaranduba.

Reeleitos em 2004, ambos estão impedidos pela lei eleitoral
de disputar o mesmo cargo no ano que vem. E, ainda, pelo.
natural desgaste de dois mandatos consecutivos, se até lá

terão cacife para eleger sucessores.

Berreiro
Projeto do governador que reajusta tributos estaduais,

alguns em até 9.500%, já provocou uma onda de protestos.
,

PT, PP e até mesmo deputados do Democrata, partido
aliado ao governo, chiaram. E muito. A turma do PMDB

argumentos as políticas econômicas do governo federal

prejudicam. De certa forma, sim. Mas quem enterrou o

Estado na campanha do ano passado, não foi o Lula.
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REPASSE: SANTO ANTÔNIO RECEBE VERBA PARA CENTRO CIRÚRGICO

Prefeitura e Câmara pretendem
'repassar mais recursos este ano
Outros R$ sd mil
devem entrar na
conta do hospital
até dezembro

OSNIALVES
GUARAMIRIM

O Hospital Municipal
SantoAntônio recebeu ontem
pela manhã a quantia de R$
100 mil que serão destinados
a obras de conclusão do centro

cirúrgico com colocação da

parte elétrica, hidráulica,
climatização, pintura entre

outros procedimentos.A verba
é oriunda de sobras do

orçamento da Câmara de
Vereadores que,

obrigatoriamente, tem que ser

devolvida a Prefeitura. Como
ocorre emmuitos municípios,
comum acordo entre'os dois

poderes resultou na doação. O
centro cirúrgico abrangerá
três salas para lavação,
esterilização, sala . de

materiais; três salas de

cirurgias., sala de anestesia e

vestiáriomasculino e feminino
e outras dependências.

De acordo com Sônia
Martini, diretora de Serviços
Internos, "o hospital atende
aproximadamente 4.100
ocorrências por mês desde

CÉSAR JUNKES

Hospital Santo Antônio precisa de recursos para concluir obras

emergências até consultas
mais simples". A área do novo
centro cirúrgico é de 586
metros quadrados. O vereador
e presidente da Câmara,
Evaldo João Junckes, (PT) e

o prefeitoMário Sérgio Peixer,
(DEM) afirmaram ter

intenção de repassar mais R$
50 mil até o final do ano com

recursos que eventualmente
possam sobrar do Legislativo.
O prefeito ressaltou que �este
dinheiro que sobra da Câmara

de Vereadores deve ser

obrigatoriamente devolvido
aos cofres públicos, mas

quando' há parcerias entre a

Prefeitura e Legislativo o

município é beneficiado como
no caso do hospital". Peixer se
referiu a iniciativa de ajudar
o hospital em vez de tomar

este valor apenas cifras sem

utilização na cont� da
Prefeitura. O vereador

Junckes falou da necessidade
que o hospital tem de se

�

O CORREIO DO PO�'

Defesa Civil comprova
falta de manutenção

manter, pois além dos gastos
com folhas de pagamentos e

atendimentos não pagos pelos
munícipes, "a saúde é coisa
séria e não pode e nem deve
ser deixada de lado".

Luis Carlos Pereira, Gestor
do Hospital, lembrou que o

atendimento prestado através JARAGUÁ DO SUL
do SUS (Serviço Único de A Defesa Civil divulgou-
Saúde) não é gratuito como ontem resultado do laudo
muita gente pensa. "É dinheiro sobre o acidente que resultou
arrecadado com impostos que no descarrilamento de 16
sai do bolso do contribuinte e vagões da empresa.América
o hospital precisa ser latina Logística em Nereu .

reembolsado". O Sistema Ramos, na madrugada do
Único de Saúde foi criado pela último dia 22, a 700metros do
Constituição Federal de 1988 limite com Corupá. . O
com a finalidade de alterar a documento aponta como

situação de desigualdade na provável causa do acidente à

assistência à saúde da falta de manutenção da linha

população, torna�;re�, . p�incipalmente a

obrigatório o atendimento SUbSt1<;;111çaO dos dormentes

público a qualquer cidadão, que servem como base para
sendo proibidas cobranças em sustentação dos trilhos. O
dinheiro sob qualquer órgão também encaminhou

pretexto. uma cópia do laudo para o

delegado de Polícia Civil,
Uriel Ribeiro. A partir do
recebimento do documento, a

.

ALL (América Latina Logís
tica) concessionária da rede
ferroviária tem prazo de 15
dias para apresentarmelhorias
na manutenção e no trecho
urbano do município. A
Defesa Civil também solicita,

• O Pronto Atendimento do
Hospital Municipal Santo Antônio
prestou 14.343 atendimentos de
janeiro a abril deste ano, uma
média de 3.585. atendimentos por
mês e 119 por dia. A maioria,
12A14, foi através do Sistema
Único de Saúde.

Bandidos roubam R$ 48 mil de
uma distribuidora de 'alimentos
SCHROEDER

Na tarde de terça-feira
última, por volta das 17h30
,quatro bandidos invadiram a

empresa Zero Grau, uma

distribuidora de alimentos
estabelecida na ruaGuilherme
Bauer próximo a Marisol e

levaram uma pasta onde O

proprietário guardava dinhei
ro, cheques e documentos. De
acordo com boletim da Polícia
Militar, o valor total do roubo
chega a R$ 42mil em cheques
de clientes que estavam na

pasta e mais R$ 6 mil em
dinheiro, além de relógio da
marca Citzen de um funcio
.nário. Estavam no interior da

empresa, no momento do
assalto, aproximadamente sete

pessoas trabalhando e todas
foram trancadas no comparti
mento' de carga de utn

caminhão baú que se

encontrava estacionado no

pátio. Na fuga, os bandidos
lavaram a caminhonete Ford/

\'
V

CÉSAR JUNKES

Ladrões entraram por uma portá nos fundos do prédio da distribuidora

Ranger de placas LYZ-6277 de

Schroeder, de propriedade da

empresa, que foi encontrada
horas depois no centro do

município sem as chaves. O
carro foi localizado abando
nado em uma via sem saída e

populares informaram à polícia
que os ladrões fugiram em

outro veículo; um Renault/
Scenic de cor preta com placas
da cidade de Curitiba. A

informação foi repassada a

todas as Guarnições da PM,
bem como as cidades circunvi
zinhas, mas até ontem os ban
didos não tinham sido locali
zados. Segundo informações de
funcionário que pediu para
não ser identificado, os ladrões
chegaram a pé, entraram pela

. porta dos fundos anunciando
o assalto e mandando todos
ficarem calmos. (OA)

Laudo apurado aponta para dromentes apodrecidos na região
1

dos últimos 12 meses

manutenção da mall
ferroviária. 1

"Constatamos que hav
uma grande quantidade
dormentes podres não �ó
local onde o trem descarrilo
mas também �m outr

trechos"., comentouo coord
, nadar da Defesa Civil, Cid
Dias. Ele acrescenta que, "n
dia seguinte ao acidente,
empresa demonstrou pressa e�
substituir dormentes naqué
região" e que' o aciden
poderiater sido "muito grave'
por existir emmoradia
próximas de todo trecho p�
onde passa o trem naquel
região.

Se for comprovado que
acidente foi causado por falu
de manutenção, a ernpres
será punida com multa ou

termo de ajuste de conduta

dependendo da determinaçã
doMinistério Público. AAU
deve apresentar, até dia 22
laudo técnico das causas d

à empresa cópia do relatório acidente.

Fularna confirma contarnínação no 99

JARAGUÁ DO SUL
A Fujama (Fundação

J araguaense do Meio

Ambiente) informou ontem

que a água encontrada nas

valetas da Rua Alwin Meier,
no Jaraguá 99, está mesmo

coritaminada. Porém, o

Samae terá de fazer outro

tipo de análise para
ideritificar se o material
contaminado é proveniente
de esgoto doméstico ou de

lançamento de produto
químico na rede pluvial. A
mostra foi recolhida no dia
1 Q, quando O Correio do
Povo constatou que a água
parada nas valetas

apresentava coloração
azulada. Os moradores
reclamam do mau-cheiro e

acreditam que o problema
acontece há cerca de dois
anos. Eles suspeitam que o

dejeto esteja sendo lançado
por urna empresa da
localidade.

O assessor de meio

Mau-cheiro da vala incomoda vizinhos e quem passa pela rua

.. ambiente, Leocádio Neves e

Silva, disse que a Fujama
está recolhendo amostras da

água parada em vários pontos
da Rua Alwin Meier para
identificar a origem da

contaminação. Ele esteve na
localidade novamente na

terça-feira passada e

verificou que a água

--_,�I----------------------�----------�--------------------------------����-----------;'

continua com cor azulada e

causando mau cheiro.
Caso seja constatado

lançamento de produt
químico na rede pluvial, a

empresa responsáveldeverÍ
pagar multa e assinar tertnO
de ajuste de conduta, COtJ1

planejamento de ações que
, . I

evitem a poluição ambientj-
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OPINIÃO
O motociclista Neomar
Seibt ainda não fez as

adequações, mas diz

que "se é lei temos de
respeitar". Ele na

eficácia da maioria das
normas estabelecidas,
só não concorda com
o fato de não poder
transporta passageiros
na mesma moto
utilizada para o

trabalho. Nas contas
do motoboy as

mudanças tendem a

custar cerca de R$
200 e demorar 15 a 20
dias para serem feitas.

f:�ESOLUÇÃO 219: CONTRAN OBRI�A USO DE PLACAS VERMELHAS

,Motos-frete devem ser adequadas até o final domês
Motociclistas que
descumprirem as

'knovas normas vão

,

.. receber multas

,

KELLY ERDMANN
, JARAGUÁ DO SUL
�<

'4'::��

Os motociclistas que

trabalham com o transporte

I) "fretado de cargas precisam se

,r]: apressar. É que encerra no

pr-óximo dia 29 de julho,
BlIf"rlomingo, o prazo dado pela
,f; .Polícia Militar de [aragua do

.r: Sul para a adequação do

,:n,,: veículo conforme a Resolução
AIJi!119 do Co'utran (Conselho
"h(ll-Jacional de Trânsito).
01:' As novas regras valem aos

on" veículos com licenciamento

� ,:,"marcado para vencer neste

fl%mês ou que tenham, o

':=,," documento com final de um

fua quatro. A norIl).a prevê

modificações tanto nas

motocicletas quanto nos itens

de segurança utilizados pelos
condutores. A partir de agora
eles são obrigados a vestir

colete refletivo amarelo e

adaptar os capacetes colando
faixa retrorefletiva ao redor

dele.

AI�m disso, as motos-frete
devem ser registradas na

categoria "aluguel" e ter as

placas brancas trocadas pelas
de cor vermelha. Outra

exigência fixada pelo setor de
'Trânsito do 14º Batalhão da

PM é o registro na espécie
"carga" para todas as

motocicletas, sejam elas

equipadas com baú ou grelha
e independente destes serem

fixos ou removíveis. O

transporte de cargas só poderá
ocorrer caso ambos tenham
nomáximo 60 centím�w .'
largura e comprirsentômenor

�(r;\;Atividades do Encomex
o�L':agradam exportadores
8j)h1 ....

,
_---"'''Z':c

-,
-_.....

�.. �:'" Palestras sobre mecanismos de vendas lotaram auditório do Celas
�� ,
,

JARAGUA DO SUL
A cidade recebeu ontem

cerca de 500 pessoas
interessadas em conhecermais
sobre os mecanismos

necessários para vender

,'''�. produtos
.

ao mercado

�
.

internacional. A 118ª edição do
Encomex (Encontros de

ComércioExterior) aconteceu
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul e foi
comandado pelo governo
federal.

Na opinião da analista de
� h�J' exportação, Carolina Tavares,

o evento é uma boa alternativa
c b,; para quem programa entrar

'J i ; I neste meio. "Os caminhos são
3 f; ii, ótimos por causa da

globalização e porque o

mercado interno está ficando
saturado com o passar dos

:;:'iH,' anos", explicou. Em busca de
,

\
"] [" saDer se as diretrizes traçadas

pela empresa onde, trabalha
são as corretas ela resolveu

aproveitar os estandes

instalados do Encomex.

Já Larissa Coelho veio de

Florianópolis para fazer o

contrário. O objetivo foi

ampliar o número de clientes
da exportadora na qual é

funcionária. Além disso, ela
ainda teve como meta se

informar a respeito da gama de

produtos existentes na região
de Jaraguá do Sul e passíveis
de negociação fora das
fronteiras brasileiras.

Esta é a primeira vez que o

município recebeu o encontro
e a sexta edição realizada em

Santa Catarina. As outras

aconteceram em Chapecó;
Blumenau e Florianópolis. Os
próximos ocorremem agosto na

cidade de BoaVista, Roraima,
e em São Paulo. (KE)

ou igual à traseira do veículo.
Para as grelhas, altura
máxima é de 40 centímetros,
contando a partir do assento,
e a carga não pode ultrapassar
nenhuma das extremidades.

Já os baús têm de ter até 70
centímetros nesta medida.

Os condutores são

autorizados a usar bolsas,
malas especiais (alforjes) e

caixas laterais desde que a

largura deles não passe a do

guidão, a largura do assento

e nem a traseira da moto.

Quando estes dispositivos
forem colocados no assento,

,

a polícia proíbe o transporte
de passageiros. ("[em não

cumprir estas no . corre o

risco de receber .aultas que
variam entre R$ 85, 13 e R$
191, 53, ter o veículo

apreendido e ganhar pontos
da CNH (Carteira Nacional
de Habilitação).

'Aplausos etemates' estréia espetáculo
no final-de-semana na Rainha da Paz

JARAGuliIrÔ'�Ü[ii d
.s

'", 'I','

Quem gosta de teatro pode
se programar para assistir "O

Dragão Verde" neste final de
semana. O espetáculo é ence

nado pelo grupo "Aplausos e

Tomates". Nascida durante

uma oficina do Gats, em 2006,
a trupe se preparapara apresen

tar a segunda montagem da
carreira iniciada com a peça
''As sombras de um encontro",
no final do ano passado.

Dessa vez a história contada

pelos atores é de um dragão
acostumado a devorar os habi

tantes do reino "Verdes Cam

pos".A saga estréianopróximo
sábado e domingo I às 16 horas,
no salão da Igreja Rainha da

,

Paz, no Bairro Vila Nova. A

direção é de Nicoli Pereira e

os figurinos são assinados por
Fernando Girardi. O elenco

tem: DéboraParizotto, Eduardo
Vieira, Eliane Koslowski

Erdmann, Heloise Grazile,

Cultura chinesa inspirou a peça sobre um dragão que devorava pessoas

Jéssica Campestrini, Jéssica
Schütze, LarissaBrognoli, Luan
Koroll, Rogério Rowe e

Roberto da Silveira.

cenário inspirado na cultura
oriental. A peça ainda enfoca
outra proposta diferenciada: o

teatro de sombras.Vale lembrar

que o ingresso é um litro de
leite longa-vida, depois doado
a entidades, assistenciais de

Jaraguá do Sul. (KE)

Portal realiza ga
Feira da Malha

'k JARAGIJÁ,DO·SUL
Até o próximo sábado, 21,

o Portal de Jaraguá promove
a 9ª Feira da Malha. Neste

ano, a expectativa é de que,
cerca de 25 mil pessoas

passem pelo local durante as

duàs semanas de descontos e

condições diferenciadas 'de
pagamento em 30 lojas.

De acordo com o gerente
administrativo do Portal,
Hilário Deretti, as vendas
devem crescem até 30% se

comparação aos outros meses

do ano. Amaioria dos lojistas
também aguarda a chegada

,
de uma frente fria que faça
as temperaturas despencarem
.Roupas infantis, para

adultos, artesanatos e móveis

são alguns itens, parcelado
em quatro vezes. O horário
de atendimento é das 9h às

20, de segunda-feira a

'sábado, e entre as 10h e. 19h
no domingo. (KE)

Eles trazem à tona a

discussão sobre preconceito,
amor e fé. Tudo isso, tendo
como pano de fundo um

., �1,

Distribui(ão gratuita de:
Refrigerante
Pipoca
Algodão Doce
balão

Brincadeiras:

Palhaso
Cama Elàstlca
Piscina de Bolinha
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'É neste sábado, 14 9e.1ulho, apartír das 1�. h ua
Sociedade Esportiva Aliança,' no Rib Cerro'll.·

Venha saborear uma deliciosa feijoada e contribua para
a manutenção do grupo folclórico.

Faça sua reserva pelos telefones:
3376 0942 ou 3376 2701.

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA MISSA
'DE SÉTIMO DIA

Osfamiliares enlutados de CLEMENCEAUDOAMARAL

E SILVA, aindaprofundamente consternados
.

com o seufalecimento, ocorrido no .último dia 8 dejulho, domingo,
com a idade de 88 anos, agradecem a todos os que enviaramflares,
coroas, e o acompanharam a sua última morada, agradecem ainda o

Corpo Clínico do Hospital e Maternidade São José.
Convidam a todospara a MISSA DE SÉTIlvIO DIA, que será

celebrada napróxima sexta-feira, 13 dejulho, às 19 horas na

Paróquia São'
Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul

Agradecem,
Esposa, filhas, genros, netos e bisneta.

1...- .. "'- --'

• ....• PREGÃO N° 3D/2DD7-FMS
••�. SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE
1'IIIItI1UA81 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

IlIIACUAooSUl
RETIFICAÇÃO

O Municipio de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração, toma público para conhecmento
dos interessados na lic�ação por Pregão Presencial acima, que promoveu retificações no Ed�al de Pregão
Presencial nO 30/2007-FMS, especificamente nos seguintes itens e lotes: Fica excluído o subitem 3.2.2 do

,

ítern III do Edital. Fica incluso no edtal o lote 05 e 06 e fica alterada a seqüência dos demais lotes. O ed�al
retificado estará disponivel no sitewww.jaraguadosul.sc.gov.brSendoassim.conforme orientação juridica,
em virtude de dar maior amplitude e concorrência no certame, e porforça do §4° do art. 21 da Lei Federal
n.o 8.666/93, tendo em vista as retificações alterarem as caracteristicas do objeto e conseqüentemente

. a formulação das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados, que prorroga a data
de entrega eabertura dás Envelopes n. ° 01 - Proposta Comercial e 02 - Documentos de Habilitação, a
saber: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA cos ENVELOPES: Até às 09:30 horas do dia 24 de julho de
2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. Aberturados e'nvelopes 01-PROPOSTA-às 09:45hs do dia
24 de julhd qe 2007, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para
análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica (obs: Para esta fase não há

necessidad.e da presença dos representantes). O CREDENCIAMENTO; disputa de preços e abertura dos

envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 09:00hs do dia 26 de julho de 2007, na Coordenadoria de Licitações
e Contratos. As demais condições e cláusulas permanecem inalteradas.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de julho de 2007.
MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

I, -"1'
h

,..
"

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Feijoada
Acontece no sábado, 21,

uma feijoada beneficente no

ParqueMunicipal de Eventos
(Agropecuário). O evento

inicia às llh30 e custa R$ 12,
O feijoeiro será Sérgio
Lazzaris. Os ingressos podem
ser adquiridos no PostoMime
da Walter Marquadt e no

Jornal O Correio do Povo.
Mais informações pelo
telefone 8403-6176, com

Maria,

Palestra'
A Aciac (Associação

Empresarial de Corupá)
promove a palestra "Os

segredos para a boa avaliação
de crédito", O evento será

realizado no dia 17 de julho,
a partir das 19h30, na sede da
Aciac. O palestrante é o

membro do Conselho Diretor
do SPC/SC, Jorge Luiz
Caresia. O investimento é de

R$ 10 (associados) e R$ 15

(não associados),

Stammtisch
o Stammtisch

Guaramirim acontece no

próximo _sá,g,a,do;,(,p,aj.I}uÇl.
. Gerônimo Correa, entre' as
ruas João Ossowski e Irineu
Vilela Veiga'. O encontro

entre amigos inicia às 10
horas e termina às 18 horas.
Cerca de 50 grupos.já estão

<' inscritos' para o evento. A
festa é aberta ao público,

festa' Estadual do Colono
Neste final de semana, a Sociedade Desportiva e

Recreativa Rio da Luz 2 prolno�e a 14ª Festa Estadual
do Colono.A festa começa na sexta-feira, 13, às 18 horas,
com a 1Oª Exposiçãode Gado, No sábado, 14, ãs 13 horas
inicia o torneio de bolão cancha rústica. A escolha da
Rainha da festa acontece às 22 horas. Às 23 horas iniciá
cio baile animado pelosOs Montanari.
No domingo, 15, têm continuidade as a

í flartir das 10 horas. O encerramento é às 2.2 noras com a

colheita de produtos.
Aprogramação completa p�lo telefone 337,6-4276.

Moreira Lima na Sear
ArthurMoreira Lima (foto)

é atração no dia 27 de julho,
às 20h30, no Grande Teatro
da Scar, de Jaraguá do Sul.
Um dos nomes mais

expressivos da música

brasil e i-s , o pianista
apresenta uma programação
eclética, Ingressos a R$ 20 e

R$ 10, na.secretaria da Scar,

Informações pelo telefone
3275-2477.

Solidariedade
de O Grupo Breithaupt realiza

no próximo dia 14 de julho o

Sábado :da Solidariedade. O
evento ,conta com a,
tradicional macarronada e a

parceria das massas Parati e
molhos Quero. A renda será

revertida para a Apae,AMA,
Rede Feminina de Combate
ao Câncer e Novo Amanhã,

A macarronada beneficente
está em sua quarta edição e,.

como sempre, .acontece.mo

terceiro piso do Shopping
Center Breithaupt, às 11h30.
Serão servidos dois tipos de
massas e quatro opções de.
molhos, O ingresso custa R$
15 e pode ser adquirido nas

lojas do shopping,

LOTERIAS

concurso: 572

concurso: 1773

C GOU
. ::I���IRIJ.

POLICIAL

o CORREIO DO POV<b ,}

Localização
Na terça-feira, a PM localizou
na Estrada Poço Grande,
interior de Guaramirim, o
veículo GM/S1 O 2 ..8 O 4X4

placas KED-7066 de Içara. O
qual encontrava-se aberto e
com perfurações semelhantes

.

a disparos de arma de fogo na

lateral. O veículo estava
envolvido em uma tentativa de
assalto ao Ccmérclo de
Valores Cebival,. na cidade de

ItajaL O carro foi removido
para procedimentos e o

proprietário informado sobre a·

localização.

Caça
Também na terça-feira, por
volta das 9 horas, a PM
atendeu uma ocorrência na

Estrada Corticeira, em
Guerarnírím, No bar do Otávio
foi encontrada uma caça
abatida. O.M.S., 49, foi
acusado de crime ambiental, .

pois estava comum tatu

parcialmente limpo. Ele foi
encaminhado para a Polícia
Ambiental de Joinville.

Tóxico
A PM.em rondas abordou dois
homens em atitude suspeita
nas proximidades da Casas
D'água (Rua Reinoldo Rau).
Durante a busca pessoal foi . )

localizado çom o menor A. A.
dos S., 17, dez gramas de
maconha. O usuário foi

encarnlmado.a Del�gaciiUrr li !
entregue ao comissário de .

plantão, ')

I�

OBITUÁRIO

Faleceu às 5h3D do dia 11/7, '

a senhora Maria de Lurdes I}
.

Belegante. O velório foi
realizado na Igreja Nossa
Senhora Aparecida no

Cortiçeira ep sepultamento no

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 6h3D dei dia 8/7, o
senhor Clemenceau do Amaral
e Silva com idade de 88 anos.
O velório foi realizado na

Capela Mortuária Maria Leier e

o sepultamento no cemitério
Municipal do Centro.

.

II IN[)lCADORES
\

ECONÔMICOS ·1 �

I
• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLAR ,(EÚA)
COMERCIAL
PARALELO

[

TURISMO

• BOLSAS DE VALORES

" DOW JONES (N. York) 13.577

" MERVAL (B. Aires) 2.266 0,57% :

I" NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31% •

• CUB julho

0,6248% H$ 823;58 I
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CHAVES DEFINIDAS: CONTESTAÇÕES E DESISTÊNCIAS MARCARAM O CONGRESSO TÉCNICO

QUINTA-FEIRA, 12 de junho de 2007 17

pefinidas as chaves para as disputas do Parajasc
I
Competição terá

aparticipação de 51
cidades de toda Santa
datarina

'

.

I

.

Aconteceu ontem, no

auditório do Sesi, o congresso
técnico do 3ºParajasc (jogos
Paradesportivos de Santa
Catarina). Serão nove

*odalidades subdivididas em
:16 competições, que aconte-
2erão de 24 a 28 de julho, em
J�raguá do Sul. Somente as

dróvas de atletismo aconte-
I

1erão em Itajaí, já que a pista

�ntética só ficará pronta em

�utubro e o Baependi passa
por reformas. Por isso, a

qrganização do evento vai

• fornecer o transporte e a

alimentação aos paratletasI

que disputarem o atletismo.

¥ o ciclismo (para deficiente
visual) ainda não tem local

definido, mas deve acontecer
�a região.

.

Durante o congresso

�écnico; várias' cidades
�onfirmaram desistências e

�utras contestaram piso de
l

Congresso técnico realizado ontem definiu as chaves para as disputas dos Jogos Paradesportivos, de 24 a 28 de julho em Jaraguá do Sul

canchas de bocha e de

quadra de futsal, mas o

regulamento não prevê nada
específico para as disputas.
Jaraguá do Sul e Guaramirim
terão. representantes na

competição. Esta última está

no atletismo masculino
(deficiências auditiva, física,
mental e visual), bocha
masculino (paralisia cere

bral), natação feminina

(deficiência física) e tênis de
mesa masculino (deficiência

Jécnico confirma Daiane no Pan
"I

RIO DE JANEIRO

! Acabou o mistério. Na
kanhã de ontem o ucraniano

Oleg Ostapenko, técnico da

�eleção brasileira feminina de
ginástica, confirmou a presen

�a de Daiane dos Santos nos

jogos Pan-Americanos doRio'
de Janeiro. "Ela vai competir
tom certeza. Ela já pode fazer
fudo o que precisa fazer" , disse
p treinador da atleta em

tápi'da conversa com os
I

j'ornalistas na saída do treino.
I Agora a única dúvida é
!

sobre em quais aparelhos
Daiane vai disputar o Pan. O
solo e o salto estão con

firmados. ''As barras assimé

tricas eu ainda não sei",
afirmou Ostapenko, que deve
decidir até esta quinta. A
trave já foi descartada. A

indefinição sobre a

participação de Daiane dos
Santos no Pan começou na

noite de sexta-feira, quando
a gaúcha sofreu um leve
entorse no tornozelo direito.

o A contusão fez com que a

atleta não participasse no

sábadopelamanhã do evento
que inaugurou a Arena
Multiuso no Complexo do
Autódromo. À tarde,
entretanto, Daiane já havia
voltado aos treinos. Aos

poucos, a ginasta foi.
intensificando o treinamento.
N a noite de terça-feira
realizou pela primeira vez a

sua série completa. Ela repetiu
o feito na manhã desta

quarta, no ginásio de

aquecimento da Arena.

i

Brasil perde na estréia da 2a fase
( . .

J(ATOWICE (POLÔNIA) torneio. Desta vez, jogando A equipe brasileira estava
!
A história se repetiu e o em Katowice, na Polônia, o apreensiva antes do confronto

Brasilmais uma vez começou time brasileiro conseguiu desta quarta, esperando um

a fase decisiva da Liga equilibrar a partida, mas duelo difícil com os búlgaros,
Mundial com derrota. E o acabouerrandoemmomentos -que corresponderam às

tesultado desfavorável foi decisivos e sofrendo com o ,expectativas e equilibraram a

diant� do mesmo adversário: forte bloqueio búlgaro. Até a disputa durante toda a

'a Bulgária. Ontem, os derrota desta quarta, o Brasil partida. O bloqueio da

búlgaros venceram os estava invicto na Liga Bulgária, que eraexatamente
brasileiros no tie-break, com Mundial, com resultado o principal motivo das
parciais de 21-25, 25�20, 21- positivo nas 12 partidas da preocupações brasileiras,
25.,25-23 e 15-12. fase de classificação, em que acabou rendendo muitos

No ano passado, em jogo teve como adversários pontos aos rivais. Para se ter

,realizado emMoscou, o Brasil Finlândia, Coréia do Sul e uma idéia, o Brasil mareou
°havia perdido por 3 sets a O, Canadá. Na fase decisiva, quatro pontos neste

mas depois conseguiu levantar além da Bulgária, o Brasil fundamento, contra dez do
o troféu de campeão do enfrentará a Rússia. ' time búlgaro.

mental e física).
Além disto, disputará a

bocha masculino (deficiência
mental), onde ficou 'no Grupo
A com Pomerode e São José
e feminina

00'

(deficiêricia
mental), onde ficou na B,

comRio do Sul, Florianópolis
e São José. Na bocha
masculina para deficientes
físicos andantes, ficou na C
com Xaxim, Pomerode e

"

Blumenau e na para cadei-
rante, está no Grupo B com

Itajaí e Criciúma.
Jaraguá do Sul estará nas

modalidades de atletismo

para deficiência auditiva (M/
F), mental (M) e vis'ual (M),
nataçãomasculina (defici
ência mental) e feminina

(física), tênis de mesa para
deficiência auditiva (M/F) e

mental (M/F) e xadrez
feminino (deficiência física e

auditiva). Nas modalidades
com grupos está na bocha
masculina (auditivo) no

GrupoA com Blumenau, São.
Miguel do Oeste e Lages, na
bocha masculina (mental),
no B com Brusque, Iporã do
Oeste e Botuverá, na

feminina (mental), noA com

Camboriú e Joaçaba, na

masculina (deficiente físico

andante), no B com Chapecó
e Lages. No futsal masculino
está na Chave B dos
deficientes auditivos, com
Capinzal, São Lourenço do
Oeste e São Bento do Sul e
na D de deficientes mentais,
junto com Lages, São Louren
ço do Oeste e Armazém. Por

fim, no vôlei feminino para
deficientes auditivos, está na
"Chave B, com Lages,
Chapecó e Blumenau.

PROGRAMAÇÃO

Concerto da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul
Circuito Catarinense de Orquestras
Local: SCAR - Grande Teatro
Horário: 20h

Não perca! Dia 21tem Prefeitura nos Bairros!
No mês de aniversário de Jaraguá do Sul, o Programa Prefeitura nos Bairros vai
estar na Ilha da Figueira com diversos programas e ações. Aproveite a

,oportunidade para fazer inscrições para programas habitacionais, Atualização de
Cadastro do SUS, Verificação de PressãoArterial e Glicose, Cadastro de Bolsa
Família e muitos outros serviços, além de poder adquirir produtos da APEAFA, e
trazer seus filhos para participarem de atividades recreativas e culturais.

E ÀS/6U, SUOW com RESELI/ES COVER!
TRAGA A SUA I=Am(LlA E SEUS AmiGOS E PARTICIPE!

local: E.M.lFWaldemar Schmitt -Ilha da Figueira - Horário: 9h às 11h

Feira do Livro de Rua
Local: Praça'Ângelo Piazera
Abertura às 14h dodia 19
Para demais ªtivitlades, acesse WWW.jª�ª9uadosul.sc.gov.br

ABertura da Êxposição do Projeto '�Bó:r,êlàr1do Jaraguá"
Local: Museu Histórico Municipal Emílio da Silva

. Herárlo: 19h30min

09 a 17/07

.

t!9a 30/07

11/07 Oficina de Plantio de Frutíferas em vasos

"Semeando Frutos" - FUJAMA
Local: Prefeitura de Jaraguá do Sul
Horário: 8h às 12h e 13h às 16h

13107 éoncerto com o Coral Collegium Vocale
Local: SCA'R' ....J?equeno Teatro
Horário: 20h

. 14/07

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



61 81 QUINTA-FEIRA, 12 de julho de 2007 O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

RECORDE: JARAGUAENSE CONQUISTOU O MELHOR íNDICE SUL-AMERICANO NO ÚLTIMO SÁBADO

Ivanildo Pinto
ainda. aguarda a

confirmação da
.

entidade brasileira

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Ivanildo de Souza Pinto
vem se destacando no

cenário nacional do atletismo
master, na categoria 50-54
anos. No ano passado, ele
conquistou o título sul
americano dos 100m com

barreira e, no último fim-de
semana, em Joinville,
aproveitou a arbitragem
oficial do campeonato adulto
e alcançou outro feito. Com
o tempo de 15seg27, ele bateu
o recorde sul-americano da
categoria e se motivou ainda
mais para participar do
Mundial Master, que
acontecerá em setembro, em
Riccione, na Itália.

"Conferi meu tempo no

site e é o quinto melhor entre
os 20 que já estão inscritos no

mundial. Sei. que tenho
condições de buscar uma

medalha, mas precisa de

patrocínio para viajar", disse
o atleta, que também é

professor da equipe APAI
Malwee/FME. Ele também

aguarda a liberação da
ABRAM (Associação
Brasileira de Atletismo
Master) para confirmar a

inscrição. "Como passou o

prazo para se inscrever de
forma individual, só
aguardamos .esta liberação
para confirmar a vaga",
explicou.

Ivanildo também acredita
que pode baixar o tempo,
ficando abaixo dos 15

segundos. Só não conseguiu
porque teve contratempos na

véspera da prova de sábado.
"N a sexta-feira, às 11 da
noite, eu bati o carro e ainda
sentia na hora da prova. Só
acelerei o passo a partir da
segunda barreira", disse
Ivanildo. Com 52 anos, ele
ainda tem mais dois para.

conseguir outra marca.

"Quero bater o recorde
mundial, que hoje é de
13seg55", avisou.

Como treinador, o atleta
também vê em si, um espelho
para os alunos. "Eles me

incentivam bastante. Sempre
se interessam em saber das
minhas competições",
comentou. Antes do
Mundial, ele vai ainda tentar
baixar o' tempo, no

Campeonato Paulista de

PIERO RAGAZZI/OCP

Ivanildo de Souza Pinto treina diariamente no Baependi, de olho no

Mundial de Master, que acontecerá em setembro na Itália

. Master, no dia 11 de agosto,
em São Paulo (SP). "Para esta
prova, vou bancar meus

custos. Mas gostaria de ter

um patrocinador", disse
Ivanildo, que treina
diariamente na pista do

Baependi.

I,

, I

O CORREIO DO POVO

Goleiros fazem treino
específico para o Pan
RIO DE JANEIRO

Durante a semana de
treinamentos da Seleção
Brasileira de Futsal, os

goleiros à disposição do
técnico PC de Oliveira,
passarão por três
treinamentos específicos,
comandados pelo preparador
de goleiros da delegação
brasileira, Marcus Bianchi, o
Guaíba.

Ele realizará treino

específico de agilidade e

velocidade de reação, com
Rogério e Tiago, que,

segundo ele, estão em boas

condições técnicas.
Para ele, o trabalho que

.será realizado durante as

semanas antecedentes ao

Pan, será de adaptação do
contexto dos atletas em seu

clube, mesclado com o que o

preparador tem como estilo.
"O trabalho será mais de

adaptação. Nunca imponho
meus métodos. Procuro saber
como eles trabalham em seus

clubes e adaptar a preparação
dos dois ou três tipos de
trabalho".

\7 de agosfo - 8h30

Atleta busca apoio para o
"

Mundial Master de Atletismo

fO'mpü/so
•

I
E W E A R
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EXPORTAÇÕES DE SC
FECHAM O PRIMEIRO
SEMESTRE ACIMA DA
MÉDIA NACIONAL ®

íNDICE BRASILEIRO DE

CONTROLE DA CORRUPÇÃO
PIORA, DIZ PESQUISA DO BIRD @

TAXA FICOU DENTRO DAS ESTIMATIVAS

Inflação sobe O�26%
O indicador registrou amaior

taxa desde março deste ano,

quando o IPA-DI subiu

0,11%.
O IGP-DI de junho, que Ao comentar o cenário da

teve alta de 0,26%, foi amaior inflação no mês de junho, a

taxa registrada nesse tipo de FGV também revelou a

indicador desde janeiro deste análise de preços por

ano, quando o indicador produtos. Em junho, as altas

apresentou elevação 0,43%. de preço mais expressivas, no

A instituição infor�,"",()J_�_�.... acado, foram registradas em
, ainda os resultadosffos três leite in natura (6,89%); soja
indicadores que compõem o

.

em grão (2,44%); e ovos

IGP-DI de junho. (13,26%).
O Índice de Preços por J á as mais expressivas

Atacado - Disponibilidade quedas de preço, no atacado

Interna (IPA-DI), que em junho, foram registradas
representa 60% do total do nos preços de cana-de-açúcar
IGP-DI, teve aumento de (-9,99%); álcool etílico

0,09%' em, junho, 'ante hidratado (-;9,9ô%)-e-laTanj ..
deflação de 0,04% em maio. (�16,17%).

FOi a maior taxa registrada nesse

tipo de indicador desde janeiro

�IO DE JANEIRO

A inflação medida pelo
Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna (IGP
Dl) de junho subiu 0,26%,
ante aumento de 0,16% em

aio, segundo informou a

rOV (Fundação Getúlio

Vargas).
A taxa ficou dentro das

estimativas dos analistas do

mercado financeiro, que

esperavam um resultado

entre 0,18% a 0,34%, e abaixo
da mediana elas expectativas
(0,28%).

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

8RJNOI\RTf
brindes e presentes personalizados

28 de julho está chegando, e os preparativos de nossa

befraca 'também' já;(\ estão na reta flnaí. Já temos

confirmada com a C�operia.BierbLide a preparação de
um carreteirô de primeira/parél1saciàr ossapetttesaro dia,
assim como com Chico Piermann a contratação da tão

réquisitada"'banda de pagode Ki'l)elleza, que"'fará a

ani.tna�o de nosso WUPc)' Prqtic�mente fechada a lista

de convidados, esta sernâna dêfiriem-sé as entradas de

nç.vos parti�ipan1�s ReiaillistC!fQ� �§PEika ... tnteressado
em ingressar?Atente em nosso blog às convocações!

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

confira em nossa versão en.ltne as coberturas completas dos eventos

Os brothers Neni e Luciano Junkes comemorando os 2 anos da Licoreria.

131 ANOS DE JARAGUÁALMOÇO DE SÁBADO
As duas são ótimas pedidas: pode
ser à brasileira na Cachaçaria Água
Doce com sua excepcional feijoada,
ou à italiana no Shopping Center

Breithaupt, com a macarronada da

solidariedade. Anote as pedidas,
ambas são imperdíveis.

Na programação, ambos na Arena Multiuso: 24 de

julho, 19h30, a segunda apresentação na cidade do

grupo gaúcho "Tholl-Imagem e Sonho", fazendo a

abertura do 30 Parajasc. Já dia 26, às 20h, show
com Papas da Língua. Ingressos para estes dois

eventos podem ser trocados por 1 kg de alimento na

rede de Postos Mime a partir do dia 15 de julho.

,�
)

ORQUESTRAPARATODOS
Nesta sábado, às 19h30 no Grande
Teatro da SCAR, a Orquestra Filarmônica
de Jaraguá do Sul apresenta
gratuitamente ao público da cidade

algumas das mais significativas obras do
repertório da música orquestral,
integrando o projeto Circuito Catarinense
de Orquestras. Acessíveis a todos, os

ingressos gratuitos ao evento podem ser

retirados na bilheteria da Scar.

BRUXO MASOQUISTA
Procurando desvincular sua imagem do

personagem Harry Potter, o ator, Daniel
Radcliffe, novamente aparece em um

trabalho polêmico voltado para o público
adulto. Depois de participar de uma peça
onde aparecia completamente nu ao

simular um orgasmo, desta vez o jovem'
ator aparece em um ensaio inspirado em

ambiente sadomasoquista, fotografado
por Steven Klein para a revista "Details" .

IVETE EM BLUMENAU
Todo mundo pergunta, então eis aqui
informações para o tão comentado show

de Ivete Sangalo em Blumenau: o evento

está programado' para o dia 21 de julho, e
irá acontecer no Parque Vila Germânica,
no Pavilhão 2. Fazendo parte do

lançamento do Folianópolis 2007, o

eventei têm ponto-de-vendá de ingressos
aqui em Jaraguá na Licoreria, onde

podem ser adquiridos ao valor de

R$30,OO.

PROGRAME-SE

Local: CH(:)PERIABIERBUOE
Dia orarío: 12/07 -a partirdas 17h30min
''Atr s:{Música at> vivo com TrIo Free + ftappy
�our�té �Ol') (evento diário, com 50% desconto nos

"petiscos);\
InfQ: 47 3275 0537

e,

Local: SCAR LOUNGEBAR
Dia eHorario: 12/07 "'a partir das 18h .... ,

Atrações: ",oite de
..

Blues com Rex Johnson +

rodfzio de petiscos:+ double. chopp até 20h;
+ Info: 473371·1519 ou 8406·6555

Local: KANTANSUSHI LOUNGE
'DiaeHorario:12/07'-23h

..

+ ,""

Atrações: Quinta Lounge, apresentando OJ Dàvid '

Bausisse.: iF'
..

;:. Info: 47 33711584
': Loc;"; CHOPERIABiERBUOÊi(: .

61,Jjorario: 14/07 " ..,a p�rtir das 1 11l30,*in J;!' '.,

ções: Música ao vivo com Jean e July + happy
houn, "

+ Info: 47 3275 0537

$\ ". i>"

Local:MOINH6olSéo
Dia�)1orario:14/07- apartirdas23H ::

:.. .:
Atrações: temporada de Férias têrniníCio com:à".
"presença na casa da: dupla i;?J Lf3;ozintw �
'percussionista, Rodrigo Paciornick,' mais ó
-resídenteAdrian Bernardz.
+ Info:www.moinhodisco.com
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DATAS: O EVENTO ACONTECE DE 25 A 29 DE NOVEMBRO

Ü)meça preparação para
Conferência das Cidades
Evento abordará
desenvolvimento urbano
e justiça social
em Florianópolis

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Os trabalhos da Comissão

Preparatória para a 3ª
Conferência Estadual das
Cidades começaram ontem,
no Centro Administrativo do
Governo, em Florianópolis.
Segundo o diretor-geral da
Secretaria do Estado do

Planejamento, Túlio Santos,
que presidiu a reunião, o

objetivo é trazer as sugestões
da sociedade para que o

governo possa elaborar

políticas públicas mais

próximas da realidade dos
cidadãos.

Participam do grupo

integrantes de diversos seg
mentos. Entre eles adminis
tradores pú�licos, legislado-

.

res, movimentos sociais,
Orgánizações Não-

Governamentais, entidades'
sindicais e acadêmicas. A
comissão Preparatória tem a

responsabilidade de toda a

Diretor-geral da Secretaria do Planejamento aponta que o objetivo é

aproximar a sociedade do governo
.

organização técnica e

logística da Conferência das
Cidades.

Na reunião foi decidido o

calendário de Santa Catarina

para os eventos. Primeira
mente serão realizadas as

etapas municipais e regionais, .

que precisam ser convocadas

pelos prefeitos até o dia 10 de

agosto e realizadas até 10 de
setembro. Em seguida, a

conferência estadual, que
ocorrerá nos dias 9 elO de

outubro, selecionará 58

delegados para participar da
3ª Conferência Nacional.das
Cidades, nos dias 25 a 29 de

·novembro .. -

O lema da iniciativa é

"Avançando na gestão
democrática das cidades", já
o tema aborda o "De
senvolvimento urbano com

participação popular e justiça
social". Em Santa Catarina, a
conferência foi convocada
pelo governador Luiz

Henrique, por meio do
Decreto nº 340, de 5 de junho
de 2007. "Diante dos
relatórios do congresso, o

governo construirá

instrumentos como o plano
Plurianual e orçamento",
observa Santos.

Exportações fecham
1 o semestre em 21%
FLORIANÓPOLIS

As exportações de Santa
Catarina fecharam o primeiro
semestre com crescimento de

21,09%, ultrapassando US$
3,37 bilhões, um pouco acima

da média nacional, que ficou
em 19,91%. Os números
mostram a recuperação das
ve�das externas catarinenses

depois do fraco desempenho
do ano passado, quando os

embarques entre janeiro e

junho aumentaram 4,81%
sobre o mesmo período de
2005.

O frango f�i o grande
destaque nas exportações na

(

primeirametade deste ano. Os
embarques de carnes e

miudezas aumentaram 35,1%,
passando de US$ 392,5
milhões entre janeiro e junho
do ano passado paraUS$ 530,2
milhões este ano, enquanto os

derivados industrializados de

galos e galinhas aumentaram
de 85,3%, ultrapassando US$
123,4milhões.

Entre os produtos mais

exportados pelas empresas

catarinenses, também regis
traram incremento o fumo

(20,3%, com embarque de

US$ 213,7 milhões), moto
compressores herméticos
(lO,03%e US$186milhões),
motores e geradores elétricos
(28,38% e US$ 184,i
milhões) e soja (633,33%,
chegando a US$ 173,4
milhões).

Dois grupos de produtos
que tradicionalmente figu
ram entre os mais vendidos

por SC a outros países ficaram
praticamente estáveis nesse

primeiro semestre: móveis de

madeira, que aumentaram

1,94% e ficaram em US$
153,2 milhões, e carne suína,
com US$ 133,7 milhões e

incremento de 0,53%.

ASSOCIAÇÕES

Facisc inicia

eleições
A Facisc (Federação das

Associações Empresariais de
Se) dá largada no processo
de sucessão. As eleições que
definem os vice-presidentes
regionais começam pela
Regional Alto Vale, na

cidade de Lontras. A Facisc
divide o Estado em nove

regiões. Cada uma delas tem
o seu vice-presidente que

re-presenta a entidade na

micro-região. As eleições
regionais acontecem até o

dia 31 de julho e começam
a delinear a sucessão da

presidência que acontece

dia 14 de seteinbro em São
Bento do Sul durante o 12º
Encontro Estadual de
Automecânicas. Os candi-'

datos têm até esta sexta

feira, 13, para se registrar.
Para ser vice-presidente o

empresário pre-cisa estar

atuando nas diretorias das

associaçôes.empresariais.

Pelo·Estado
Santa Catarina vai receber R$ 438,5
milhões do PAC para em saneamento
e habitação, informou o governador
em exercício Leonel Pavan depois
de se reunir com os ministros Dilma
Rousseff (Casa Civil) e Márcio Fortes
(Cidades), ontem. Do total, RS 292,4
milhões serão financiamentos federais
e R$ 14,1 milhões correspondem à
contrapartida do Estado. O restante
virá dos municípios e do Orçamento
da União. Florianópolis, Criclúma,
Joinville, São José, Itajaí e Blumenau
serão contempladas. A parte de cada
cidade será anunciada durante visita
do presidentetula ao Estado, na
próxima quinta-felra (19).

Mídia destaca 'J:
�==�==����==�-----------------------,

t - "

Na última terça-feira (10lfoi realizado já tradicional evento da J( [

Associação Catarinense de Propaganda (ACP) - patrocinado por , "

'; !

veículos de comunicação, fornecedores, entidades e clientes
- para comemorar o Dia do Mídia (21 de junho). Na edição deste
ano, um atrativo diferente: oGrupo de Mídia de Santa Catarina J

homenageou profissionais e empresas da Grande Florianópolis
que se destacaram em 2006. Os vencedores do 10 Prêmio Mídia
Destaca, por categoria, foram:Veículo: RBSTV; Atendimento
_1='bio Provinciatto (Diário Catarinense); Profissional de Gestão
e eí�o - Elisabete Silva (RBSTV); Empresa de Representação

Comercial- Central de Comunicação; Profissional de Operações
Comerciais - Sueli lzaura (RBSTV).

De altitude
Novidades do setor, informações sobre uvas
e vinhos disponíveis no mercado e tudo
sobre os vinhos finos de altitude estão no

site da Associação Catarinense de Produ
tores de Vinhos Finos de Altitude (Acavitis),
que entrou no ar esta semana. O site traz
também um histórico da associação e das
vinícolas que estão produzindo vinhos na

região serrana de Santa Catarina. O endere
ço eletrônico é www.acavítis.com.br,
----------------------------------------------------------------j �l
Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br

CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FtORIANÓPOLIS .

Parte do bolo
Grupo de trabalho formado por deputados
da Frente Parlamentar de Fortalecimento
da Mídia Regional e presldentes de entida
des representantes de emissoras de televi
são, rádio e de jornais do interior se reúne
hoje às 14h30 com o secretário de cornu

nicação da Secretaria de Comunicação do
Governo Federal (Secom), Ottoni Fernandes
Júnior, em Brasília. Começa efetivamente a

discussão sobre uma proposta que garanta
maior participação nas verbas publicitárias
e campanhas doExecutivo nacional para os
veículos de comunicação regional. A reu

nião é resultado do primeiro encontro com

o ministro da Comunicação Soclal, Frahklin
Martins. Presidente da ADI/Brasil, Eládio
Vieira da Cunha, e deputado Cláudio Vig
natti (PT/SC), que preside a Frente, estão n'o
grupo.

Território e identidade
Ministério do Túrismo e Santur promovem
o seminário Território e Identidade: meio
ambiente, cultura e turismo, dias 18 e 19,
em Florianópolis. O objetivo é consolídar a
integração dos municípios em roteiros in

tegrados, construídos e írnplernerrtados de
forma descentralizada, conforme diretrizes
do progràma de regionalização do turismo
do Governo Federal. A participação no se

mlnárlo é gratuità e dirigida aos estudantes
de turismo, profissionais da área e demais
interessados. Informações no site www.sol,
sc.gov.br/santur.

Bastidores
Governador em exercício Leonel Pavan."
prestigiou os expositores catarinenses na

J :

Francal 2007, maior feira do setor de cal- Iii

çados do País, em São Paulo, e aproveitou II

para conversar com o colega tucano José
Serra. Abordaram a situação do prefeito de
Florianópolis, Dário Berger (ainda no PSDB)' ';
e seu possível' envolvimento nas investlça
ções da operação Moeda Verde. Pavan tam
bém visitou o senador Antonio Carlos Ma- '!

qalhães, internado no institute do Coração I

desde o mês passado. Com ACM os comen- ,

tários foram sobre o caso Renan Calheiros. I

O senador baiano acha que o presldente do '

Senado está "sendo vítima da operação na

valha. Escolheram ele e esqueceram os de
mais � comentou ACM, que espera voltar
logo ao plenário.

.

,'CautelaJojista .

O comércio catarinense registrou, nos úl
timos 45 dias, um aumento de 55,64% no

número de clientes que recuperaram seu

crédito junto ao SPC/SC, de acordo com ba
lanço do mês de junho divulgado pela Fe
deração das CDLs de Santa Catarina (FCDU
SC). Para Ivan Tauffer, vice-presidente de

,

Serviços da entidade, esta tendência é ve
rificada desde o início do ano e reflete urna:"
maior preocupação dos lojistas no rnornen- .:.,
to da venda. liA cada dia o SPC se mostra um '�,

_
aliado do lojista. Quanto mais o comercíant-" .<

te busca o serviço, menos ele sofre com a

inadimplência" afirma. ;-�
Responsabilidade social

Para comemorar as duas décadas de atua- '. �

çâona Capital e região, a Associação Brasi
leira de Recursos Humanos realiza no dia 14 .

de agosto a terceira edição da Feira ABRH ,�I
- Orientações e Oportunidades de Trabalho. 52
Durante todo o dia, a entidade oferecerá �)
gratuitamente oficinas e palestras sobre o, ./

rnercado, Diversas empresas estarão pre
sentes para cadastrar currículos em seus

r �

bancos de dados. ';�

...... _ _ , - - _ _ _ - .. -

, _ , !-, ;

liA i,
Associação dos Diários do Interior

Associados: AGazeta - Biguaçu em Foco - O ';<,
Correio do Povo - Correio Lageano • Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade -

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

Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale· Sul Brasil-A
Tribuna- Tribuna Catarinense- VozRegional
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fUDO DO BANCO MUNDIAL FOI DIVULGADO NA TERÇA-FEIRA

rird: Brasil piora no

ontrole de corrupção
í dice brasileiro de

n"role à corrupção
i para 47,1, .

on a 59,7% em 2000

o Brasil apresentou o seu

'or controle de corrupção dos

ltimos def anos, segundo o

latório do Bird (Banco
undial), elaborado para

efr o desempenho gover

alllental de 212 países.
I Em uma escala que vai de

d a �OO, o país,que já alcançou
lmlíndice de 59,7% em 2000,

aif para 47,1 em �.o06. O
dice de corrupção mede a

x�ensão em que 0\ poder
úqlico é usado para ganhos
ri�ados, incluindo pequenas

grandes formas' de

}OrrUpção,
assim como o

eq�estro' do estado pelas
lites e pelos interesses

triv�dos"..

() estudo, elaborado pelos
es�uisadores do Banco

. ,

-

No dia 19 de junho, o empresário André
Luiz dos Santos, de Ponte Alta (MG),
protestou contra a corrupção, em frente

a�Congresso Nacional

·i

\.

I)

Mundial, se baseia em

pesquisas sobre a importância
da governabilidade e seu

impacto no desenvolvimento

do país nos últimos dez anos.

Segundo o relatório, um
bom governo é fundamental

para outros resultados

confiabilidade da polícia e dos

tribunais, assim como a

probabilidade dé cometerem

delitos e atos de violência.

Neste caso, o indicador

brasileiro caiu de 50, em 1996,
para 4l,4, em 2006 - o pior
índice da história.

-positivos, como um maior O indicador que avalia a

índice de desenvolvimento eficiência do governo - a

humano e a redução da qualidade dos serviços
mortalidade infantil, do públicos, a independência do

analfabetismo e da governo e a implementação de

desigualdade social. políticas - mostra que o Brasil

"A carga de corrupção vem caindo desde 2003. O

recai desproporcionalmente índice passou de 60,7, naquele
sobre milhões de pessoas que ano, para 52,1, em 2006.

vivem na extrema pobreza", Economias emergentes de

declarou Daniel Kaufmann, nações em desenvolvimento

co-autor do relatório e dire�omo Chile, Uruguai e Costa
dos Programas MunDiai� Rica receberam nas principais
Instituto do Bird. dimensões de governabilidade

Além de controle de uma pontuação mais alta do

corrupção, o Brasil também que países industrializados

piorou nos últimos anos nos como Grécia e Itália.

índices que avaliam a Enquantoisso,empaísescomo
eficiência do governo, a Venezuela e Zimbábue, a

.

qualidade dos marcos situação da governabilidade
regulatórios e a força da lei.

.

piorou na última década. (Site
Esta última avalia o grau de G1)

m resposta a Renan,.

pposição impede sessão
RAsíLlA
� oposição reagiu às

eQlarações do presidente do
enado, Renan Calheiros

(P�DB-AL), e impediu a

otação de medidas provi
sórias na sessão de terça-

Ifeira, 10. PSDB, Democratase alguns senadores do PMDB
esvaziaram a sessão e

impediram o quórummínimo
em plenário. Se� quórum, a
sessão foi encerrada.

O plenário foi esvaziado
depois de Renan afirmar em
plenário que não deixará o

cargo por conta das

.
'i!.£..llsações de que recebe
ajuda de um lor.'ct-n

t
Ij

pagar despesas pessoais. "Se

quiserem minha cadeira, vão
ter que sujar as mãos. Vão

ter que dizer ao Brasil e ao

mundo por que querem

minha cadeira", disse. "Não
vão me tirar fazendo cara

feia", disse.
Renan afirmou isso após

ter sido questionado pelo
líder do PSDB, Arthur

Virgili'o (AM), sobre a

postura de seus advogados de
contestarem pontos no

processo que ele sofre no

Conselho de Ética. Irritado
com a postura de Renan,
Virgilio orientou os tucanos

q obstruírem a votação.

INVESTIMENTO

R$ 1 bilhão para
pesquisa nuclear

O presidente Lula disse

na terça-feira, 10, que o

Governo federal vai investir

R$ 130 milhões por ano ao

longo dos próximos oito anos

no Centro Experimental
Aramar, do Centro Tee

nológico da Marinha, em

Iperó (SP), ,A unidade

desenvolve pesquisas para
combustível nuclear de
submarinos. No final do

período, o investimento pode
chegar a R$ 1,04 bilhão.

Lula afirmou que o país tem

tecnologia e pessoal neces
sário. Por isso, pode sonhar

COIn a possibilidade de um

submarino nuclear.

O CORREIODO POVO

.'PELO
Um tribunal de Londres condenou ontem à prisão perpétua os quatro

homens considerados culpados dos atentados fracassados de 21 de

julho de 2005 contra a rede de transporte da capital britânica.
O juiz do tribunal de Woolwich, Adrian Fulford, ditou a sentença

contra Muktar Said Ibrahim, Yassin Omar, Ramzi Mohammed e Hussain

Osman pelos ataques, ocorridos duas semanas depois dos atentados

de 7 de julho de 2005, também contra o transporte público de Londres.

A pena pode ser atenuada se assim decidir o governo, o promotor ou

um juiz.
Ibrahim, considerado líder da célula terrorista, tentou detonar uma

bomba em um ônibus urbano, enquanto Omar estava com explosivos
na estação de metrô no centro da cidade. Mohammed foi declarado

culpado por tentar explodir uma bomba no metrô, no sul de Londres. Já
Osman foi declarado responsável pelo ataque fracassado no metrô no

oeste de Londres.

Segundo a Procuradoria, o plano dos terroristas fracassou por causa

de falhas nos explosivos. Os acusados afirmaram que as bombas eram

falsas e só pretendiam expressar sua oposição à Guerra do Iraque.

Londres
condena 4
à prisão
perpétua

Eles são
acusados

por ataques em

21 de julho de
2005

SOB PRESSÃO
Sob crescente pressão doméstica para retirar os soldados

americanos do Iraque, o presidente George W. Bush disse terça
feira que entende o impacto negativo que a guerra tem sobre QS
Estados Unidos, mas pediu mais tempo ao Congresso para que a

nova estratégia militar no país dê resultados,

MAIS CARA
Uma casa em Beverly Hills, nos Estados Unidos, foi colocada à

'

venda por US$165 milhões (cerca de R$ 310 milhões), o que a

torna a propriedade mais cara disponível no mercado imobiliário

americano. A casa tem 29 quartos, três piscinas e quadras de

tênis, além de seu próprio cinema e casa noturna.

EXPORTAÇÕES DA CHINA
O governo da China anunciou ontem que vai fechar fábricas de

alimentos pequenas ou não-regularizadas, em meio a uma onda

de problemas envolvendo comidas e remédios chineses no

exterior. Apesar disso, o governo defendeu a qualidade das suas

exportações.

Polícia tenta impedir mutilação
A polícia de Londres está fazendo uma campanha para combater a

prática da mutilação genital feminina em comunidades de imigrantes
na capital britânica.
Uma recompensa de 20 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 80 mil,
está sendo oferecida a quem tiver informações que possam levar à

prisão dos envolvjqos.
A campanha começa no período de férias escolares de verão, quando
aumenta o risco de mutilação para as meninas, principalmente de origem
africana.
Os meses de férias são vistos como a melhor época para se realizar o

procedimento, já que o tempo longe das salas de aula é geralmente
suficiente para que as meninas se recuperem.
A mutilação genital consiste na retirada total ou parcial da qenítália
externa feminina por razões culturais.

Exército anuncia fim de operação
o Exército do Paquistão anunciou ontem
o fim da operação de invasão da

Mesquita Vermelha de Islamabad, onde
desde a madrugada de terça-feira, 10,
militares enfrentavam radicais

islâmicos. Ainda não há número oficial

de mortos, mas estima-se que entre

cem e 200 pessoas morreram na luta.

Os islâmicos da Mesquita Vermelha são

acusados de apoiarem o movimento

radical afegão Taleban e de tentarem

estabelecer no Paquistão um regime
similar ao que o grupo tinha no

Afeganistão antes da invasão

americana, em 2001.

,

i
,

'i
------------------------

DIVULGAÇÃO
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PODEROSAS VITAMINAS

Boas para
a pele e ótimas
contra a celulite
Estudos afirmam que aplicação
de produtos com vitamina C faz
bem para a pele

Engana-se quem pensa que a vitamina C serve

apenas para combater gripes e resfriado. Atualmente
a vitamina C possui uma grande importância nos

cosméticos, devido à combinação de sua influência
na síntese do colágeno, na regeneração da vitamina
E (efeito anti-radicais livres) e regularização da

produção da melanina. Estudos demonstraram que

aplicação de produtos cosméticos contendo vitamina
C diretamente sobre a pele é também benéfica. É
largamente sabido que esta vitamina é capaz de
neutralizar os radicais livres (moléculas responsáveis
pelo envelhecimento prematuro da pele), além de
diminuir os efeitos maléficos da radiação solar.

E o melhor disso tudo é que a vitamina C pode
ser encontrada em abundância no Brasil em uma

fruta bem popular: a laranja. Estudos revelam que <'

dois copos e meio ele suco diariamente é o suficiente
para satisfazer a necessidade humana diária, .

diminuindo a incidência de coágulos nas veias,
ajudando a impedir certas infecções viróticas e

bacterianas, fortalece�do o sistema imunológico,
baixando o colesterol no sangue e, também .

protegendo contra agentes cancerígenos. E o melhor
de tudo. A vitamina C é uma excelente aliada
contra o envelhecimento precoce da pele;
constituindo um ponto a favor de seu uso em

produtos cosméticos.
Mas nem por isso você deve beber suco de laranja

o dia todo; 150 ml de suco de laranja contém 110

calorias, e a bebida em excesso pode prejudicar na
balança. Além disso prefira sempre sucos naturais,
pois os industrializados perdem a vitamina C. O
ideal seria consumir a laranja chupando seu suco

diretamente da fruta. Nada mais natural!
Recentemente, estudos.revelaram que a laranja,

assim como o limão e outras frutas e verduras,
aliadas à uma alimentação balanceada e saudável é
uma ótima receita para combater o maior terror das
mulheres, a celulite.

Verdadeiro pavor feminino, a celulite tem uma

predisposição 10%maior para aparecer nas mulheres
do que nos homens. Sua localização pode estar em

diversas partes do corpo, como, a região lateral da
coxa, a face interna e posterior da coxa, o abdômen,
a parte posterior e lateral dos braços e ainda a face
interna dos joelhos, em alguns casos até os tornozelos

podem ser afetados.
Os ingredientes para o combate à celulite são

simples e a partir da ingestão de tomate, batata,
couve-flor e até castanha-da-pará, somando-se a

prática de atividades físicas, além da força de
vontade do paciente, é possível reverter 6 quadro,

Rica fonte de Vitamina C,
a laranja deveria fazer
parte do ritual de beleza

hem
finaliza!

produçãod�
p

Atenção aos pés
,

, Cuidar do rosto, do corpo e das mãos já faz parte do cotidiano de qualquer
mulher e incluir os pés neste ritual é fundamental.

Alguns cuidados diários são o bastante para se conseguir pés hidratados e livres
das rachaduras. O primeiro passo é não esquecer db creme hidratante e existem os

específicos para isso.

Um erro grave é achar que lixar, e lixar sempre, garante pele lisinha. Os
especialistas garantem que, quanto mais se lixa, mas pele se forma e mais áspero fica.
Passe uma lixa fina ou pedra-pome na planta dos pés, sem esfregar muito; outra
solução é esfoliar com uma mistura caseira de vaselina e sal grosso, massageie os pés
com esta mistura, lave bem e passe um bom hidratante. Se a pele apresentar
rachaduras, invistae�s específicos que contenham uréia em sua formulação.

,

Os dermatologistas alertam q� atenção especial deve ser dada às unhas I
encravadas. O tratamento deve ser feito com podólogos ou dermatologistas, pois
existe o risco de infecções graves.

Para uma pedicure caprichada, remova a sujeira debaixo das unhas com uma

espátula de metal e retire o esmalte velho com um removedor (evite o uso de
.

acetona). Corte as unhas em formato quadradó e lixe-as em linha reta.

Espalhe um creme removedor de cutícula em volta das unhas, deixe agir e a

seguir empurre a cutícula
\

com pau-de-laranjeira. Com
um alicate, retire apenas a

cutícula que se soltar OBoticário'facilmente. Passe uma
camada de base comum e, a

seguir, o esmalte escolhido.
voc.ê pode ser o que quiser

Recomendações
contra a celulite

A celulite se manifesta no tecido gorduroso que se encontra embaixo
da pele, entretanto há outros fatores que influenciam o aparecimento,
como disfunção hormonal, alimentação, vida sedentária, circulação,
tendência genética, tipo físico e outros.

Uma alimentação desenvolvida par elementos naturais, proporciona
um equilíbrio e combate os radicais livres. Através desse conceito, o
tratamento indicado é à base de uma dieta saudável com frutas cítricas
(laranja, limão, acerola), verduras, tomate, couve-flor, batata, cereais
integrais � peixes.

.

,

Outras recomendações também são bem-vindas: evitar carboidratos
refinados como açúcar branco e farinha branca e aumentar a ingestão de
água são bons exemplos para serem seguidos.

Com essas informações fica claro que quanto mais cedo se iniciar o
tratamento, melhor será o resultado. Em todos os casos, existem alguns
em que a recuperação é total, enquanto em outros é parcial. É importante
lembrar que cada pessoa apresenta diferentes graus de celulite e uma

correta avaliação deve ser feita antes de tornar qualquer medicação.
Procure seu médico e peça maiores informações. �

Mas lembre-se: não há nada melhor do que uma boa alimentação com

produtos naturais. Aproveite as frutas da estação, beba água mineral,
caminhe, exercite-se.

"
,

,
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Aguardamos o sabor de

•

ozes a servi o

�5

Collegium Vocale se prepara
.() para cantar ao público
jaraguaense nesta sexta-feira

Vinte
e oito vozes unidas. Este é o

.

cenário que. os jaraguaenses vão ver e
ouvir amanhã 'da platéia do Pequeno

Teatro do Centro Cultural Scar, a partir das 20

horas. Para não ter desculpa de não ir, a entrada

é gratuita.
A apresentação do Coral Collegium Vocale faz

parte.da programação que comemora os 131

anos de Jaraguá do Sul e dá o ponta-pé inicial ,

para os próximos concertos marcados pelo grupo. ,

Todos eles têm repertórios diferentes e para o

desta semana, O maestro Gunter Ruddeck

-escolheu peças do compositor italiano

� Gioacchino Rossini, além de movimentos da

�'''Missain Angustiis", de Joseph Haydn. São
cerca de 90 minutos de muita música.

• : No dia 5 de agosto, domingo, os coralistas
.��

.

� voltam a se apresentar, dessa vez na Igreja
:' Luterana do Centro. É o momento de

.��� homenagear os 100 anos desta comunidade

cristã em Jaraguá do Sul tendo corno enfoque o

som do órgão de tubos, instrumento construído

com madeira, estanho, zinco e cobre. As

músicas deste concerto são de Johann Sebastian

Bach e ele deve ter, em média, duração de uma

hora e meia.

.

Na semana seguinte, no Dia dos Pais, o
, �� programa é mais extenso e inclui obras do

, "romântico" Johannes Brahms. Neste domingo,
1� ,;;.}' o público vai poder conferir o Collegium Vocale
" � dividindo espaço com quatro solistas de voz,

pianista; 16 instrumentistas de orquestra e com

o mestre organista alemão Matthias Eisenberg.
Os ingressos estão à venda na secretaria da

Comunidade Luterana do Centro. Informações
podem ser obtidas pelo telefone 3370-7991.

ét;.k' '&é,

A união do§ 28 'qorallstas
elo CeJlegium Vo�ale
-aconíeceú em 2Ó05 e'tevé
c:ômo ôrgan:ihdôf O '(1;;;
flJ�estr� Gu�ter �,��dec� .

. 'meta do regent�'�indã';da
Ale.rAanh.�Joi ij.ce(lij�ar'��á/'.

capacüar os cantores
v

... it, ., ,,�

para Int�rpretarem'i!
oqras ç!ássicas e It

n �,�,� .
- f�",

, i4\�/
modernas. Um and

depois d�!J4ndqçã9"P
grupo mostrou "II ."

Cârnevale", espet�pulq�;,
cQmposto de mú�'i..çasç�,
Gioacchino Rossini. !;,t:'

\ I {fi!

PARA FAZER
PARTE·

Quem se

interessou pelo
trabalho do coral

pode integrar o
grupo, que ensaia
duas vezes por
semana, nas

segundas e

sextas-feiras,
sempre na Igreja
Luterana do Bairro
Vila Nova. É
preciso ter noções
de canto e voz

apropriada para a

execução de
músicas de
concerto. Os
participantes
pagam R$ 15 de
mensalidade,
dinheiro usado

para a compra de

partituras.

� � rJ
I

:::' 1\ \
'

------�------�------------�---------- _J� __
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II PROGRAME-SE .'

� CINEMA

Blumenau .

Jaraguá do Sul:
.

Cine Shopping 1
H;irry PotJer e a Ordem da Fênix
(Dub)
(13h, 15h40, Hlh20, 21 h
Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h1� 16h, 17h5Q, 19h40, 21h30
- Sex/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dúb)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- Sex/Sáb/Dom/Seg!Ter) ,

.

(19h30, 21 h20 - QLia/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Qua/Qui)
Cine Shopping 3
Ratatouille
(14h20, '16h40, 19h, 21h20 - Todos

'

os dias)

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

Todos os dias)
,

Cine Cidade 2
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub)
(18h30, 21 h1 O - Qua/Qui)
Shre.k Terceiro (Dub)
(14h, 1:5h50, 17h40, 19h30, 21 h20
- Sex/Sáb/Dom/Seg/Ter)
(13h, 14h50, 16h40 - Qua/Qui) ,

Cine Mueller 1

Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Leg)
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
.

Cine Mueller 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg) '.

'
.

(18h, 20h, 22h - Td(!Jos; oMdiâ:sf Jl J I

Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50 - Todos os dias)
Cine Mueller 3

-

Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h1 O, 21 h45 -

Qua/Qui/Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
RatatoujUe (D,ub)
(13'n�5,,16h30, 19h'10 C::'Sáb/Dom)
Tràl1s1ormers:O Filme (Dub) '

..

(21'1i45':" Sába/Dom) .
. "

Cine Neumarkt 1
,

Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -Todos
os dias)
Cine Neumarkt 2
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub)
(13h30, 1,6h10, 18h50, 21 h30-
Todos os dias)

.

Cine Neumarkt 3
Shrek Terceiro (Dub) .

(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Treze' Homens e um Novo Segredo
(.19h, 21 h20 -: .

Qua/Qui/Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
Transformers: O Hlme (Leg)
(21h20 � Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo .Segredo
(19h - Sáb/Dorn)
Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)
(13h40, 15h40, 17h4.Q, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5 .'
üuarteto Fantástico e, o Surfista
Prateado (Dub)
(14h20, 16h30, 18h20 - Todos os

dias)
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (leg)
(20h10, 22h1 O - lodos os.dias)
Cine Neumarkt 6

.

Ratatouilll! (Dub) ,

(1,3h50, 16h20, 18h40, 21 h1 0-

Qua/Qui/Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
Ràtatouille (Dub)
(13h50, 16h20, 18h40 - Sáb/Dorn)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h10- $'áb/Dom) ,
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• SAIU NO O CO'RREIO HÁ 20 ANOS

Educação em pauta
o Correio do Povo, na primeira edição de julho de 1987, noticiava a

terceira reunião do Conselho de Igrejas para Educação Religiosa
Escolar/CIER-19a UCRE, no dia.24 de junho daquele ano, Segundo a

matéria o evento contou com a participação de professores de ensino
religioso escolar, representantes de várias igrejas da microrregião,
diretoras da então UCRE e do Ensino, sob a coordenação da Irmã
Celestina Zardo, na época administradora escolar da Diretoria de
Ensino e orientadora regional da disciplina. Na oportunidade também,

. foi analisada a proposta do texto provisório do regimento,
A reportagem informava que naquele época estava assumindo a

direção do Colégio Estadual Professor Heleodoro Borges, o professor
Luiz Luchini Filho, nomeado por portaria pelo então Secretário da

Educação Sylvio Sniecikovski.

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

� Santo
São Gualberto

�Efemérides
Dia do Engenheiro Florestal

1971
A Alemanha Ocidental reconhece a

Alemanha Oriental.

1971 .

O presidénte Médici cria três novas
.

· reservas indígenas e altera os limites do
· Parque Nacional do Xingu.

'\1994; l, (; "'i, ' ,
.

O presidente Geisel inaugura a primeira das
quatro turbinas da usina hidrelétrica de
Volta Grande MG. Oh, preguiça. Descansando a gatinha Hillary foi clicada

pela leitora Mariléia.1980
Pesquisa do jornal parisiense L'Equipe, na.
qual opinaram jornalistas de todo o mundo,
aponta Pelé como o esportista deséculo.

r

• UTILIDADE PUBLICA'
� Solidariedade
o Sábado da Solidariedade

: acontece no dia 14 de .

julho, a 'partir das 11 h30,
no estacionamento do ,

terceiro piso do Shopping.
Breithaupt. O ingresso.
custa R$ 15,

.1997'
Identificados os restos mortais de Ernesto
"Ch.e" Guevara e seis companheiros mortos
em 1967 na Bolívia.' "

� Palestra
A palestra "Os Segredos
para a Boa Avaliação de
Crédito" será realizada no

dia 17 de julho, na ACIAC,
em Corupá. As vagas são
limitadas, reservas pelo fone
3375-1136.

� Feira
A Feira Ponta de Estoque
2007 será promovida e

realizada pelo Rotary Club

Jaraguá do Sul será realizada
dias 21 e 22 de julho na

Arena Jaraguá.

1998
A seleçâofrancesa de futebol ganha a

Copa do Mundo,

• PREVISÃO DO TEMPO

. Possibilidade de chuva
.

no Norte do Estado
Pela manhã presença de sol na maior parte
do estado. A partir da tarde, áreas de
instabilidade associadas se formam em

Santa Catarina, aumentando a

neuulosidace com chuva isolada

principalmente no Vale do Itajaí, Planalto
Norte e Litoral Norte catarinense.

.'
i

\
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II NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia,
Eva diz que quer reparar o mal que
fez no passado. Zilda responde que
é irrev.ersíveL Pérola interrompe a

conversa e percebe algo estranho.

Nina diz a Lucas que precisa
entender o que está sentindo com a

chegada de Conrado. Lucas garante
que vai lutar pelo amor dos dois.

Elisa rasga as fotos de Nina. Nina

chora. Loreta diz a Conrado que
Joaquim colocou outra pessoa em

casa. Eva se choca ao ver que Max

deu tudo o que era dela e diz a

Pérola que o pai precisa perdoá-Ia.
Eva sente umatorte dor e desmaia.

Rafa insiste que Marques investigue
o desaparecime.nto de Medéia. Berta

consegue fazer Medéia comer.

Matílde encontra suas roupas
molhadas e cheias de nós e seus

perfumes e maquiagem destruídos.

Matilde passa um sermão .em Carol,
Teca, Gina e Quinzinho. Conrado

chega e abraça os irmãos. Sofia:

pede para ficar na pensão e acaba
dividindo um quarto com Gonzaga.
Matilde vai embora. Clara sente

medo de Zilda. Nina encontra

Conrado nas ruínas da casa que
jamais foi habitada.

� GLOBO -19H

Sete Pecados
Carla aconselha Clarice a ficar de
olho em Dante. Agatha obriga Dante
a fazer contrato com outra frota de
táxis e não com os velhosamigos do

ponto. Elvira diz a Régis que já fez
muitas inscrições para o

campeonato. Dante avisa aos

amigos taxistas que eles não

poderão pegar os clientes da boate.

Juju diz que Romeu não deveria ter
faltado ao emprego só para vê-Ia.
Teobaldo se aborrece quando Cíntia
comenta que Juju deve estar
namorando Romeu. Custódia diz a

Beatriz que a estátua pode estar
mais perto do que ela pensa. Aquiles.
pede que Dante lute pelos amigos.
Clarice conta a Beatriz que Dante a

beijou pensando em outra pessoa e

pede que a amiga vigie o marido.
Vicente beija Miriam. Agatha não

gosta ao saber que Barão deu um

presente para Carla. Gabriel se

apresenta a Agatha e a convida para
sair. Elvira diz a Régis que Beatriz
está apaixonada por Dante. Beatriz

pergunta a Dante se ele pensou nela.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Daniel e Paula se casam. Bebel decide
passar o dia no hotel em vez de ir
embora conforme orientação de Olavo. ,

Alice fica furiosa ao ver Bebel e decide

voltarpara o Rio. Ana Luisa diz a Lúcia
que Antenor escolheu muito bem.
Lúcia elogia a coragem de Ana Luisa.
Olavo se entedia no barco e se irrita
porque Fred resolveu mergulhar em
Paraty. Ivan liga para Paula e diz que
precisa encontrá-Ia porque decidiu
desmontar o álibi de Tais. Ivan marca

um encontro com Paula na garagem de
barcos. Ao chegar à garagem, Paula

.

encontra Tais, que desacorda a irmã e

veste a sua roupa. IVan e Tais colocam
Paula no barco. Tais pilota a lancha em
meio à chuva. Tais joga Paula no mar e

se afasta. Fred, que estava

mergulhando, consegue resgatar Paula
Daniel se angustia com.o sumiço de
Paula. Sérgio Otávio diz que viu Paula
sair de barco. A lancha de Tais bate e

ela cai no mar. Olavo suspeita que a

mulher encontrada por Fred seja Paula,
quando ela sussurra o nome de Daniel.
Daniel encontra Tais desacordada em

uma ilha e vibra por ter achado sua

mulher. Fred diz a Olavo que acharam
Paula e que quem está com eles é Tais.
Olavo se oferece para levá-Ia para o

hospital no Rio e pede que Fred não
comente com ninguém, pois sua mãe

'

disse que Tais deixou uma carta de
.

despedida,. Bebel espera Olavo no

deque e estranha ao vê-lo chegando
com Paula. O médico avisa Daniel que
sua mulher está em choque. Paula se

joga do carro ao ver que está com

Olavo e Bebel.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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� ESQUENTANDO
Ricardo Linhares e

Gilberto Braga, autores de

"Paraísç Iropícarestão
fazendo o maior mistério,
mas é certo que, em

breve, dois assassinatos,
mudarão o rumo da
novela, Um dos

personagens principais
será o primeiro a morrer

�

enquanto que o outro

assassinato ocorrerá no

submundo da trama que
ganhará reforço,
Especula-se que Bebel

(Camila Pitanga) será a

vítima do cruel matador,

�GOLPE
Apesar de os autores da trama
não confirmarem, especula-v"
se que Bebel (Camila
Pitanga) aplicará o golpe
da' barriga em Antenor,
em Paraíso Tropical. O
casamento de Lúcia

(Glória Pires) e Antenor

(Tony Ramos) não vai durar
muito porque Olavo (Wagner Moura) e

Bebel entrarão em cena com

suas armações quando
souberem que o casal
está consultanco um

médico especialista em

fertilidade para terem
um filho.

Preferência
Duas amigas conversam:
- Querida, por que será que os homens preferem as virgens?
.� Não sei, mas acho que é porque eles são incapazes de
suportar críticas!

Pane total
O piloto de um Boing 747 faz contato com a torre:
- Atenção torre! Atenção torre! Emergência! As duas turbinas
direitas estão em chamas, por favor, me dê instruções do que
fazer!
- Corte a alimentação das turbinas.
- Impossível, a chave está emperrada'
- Então, tente um pouso de emergência no Aeroporto mais
próximo'!
- Impossível, o sistema hidráulico pifou!
- Então, repita comigo: Pai nosso que estais no céu ...

• SUDOKU II DIVIRTA-SE

.SOLUÇÃO

�nSAVE HARRyn
Este é o nome da

campanha promovida pelos
fãs do personagem Harry
Potter para convencer J.K.

Rowling a escrever mais
livros da série. Tudo issc
porque a escritora anunciou
que o "Harry Potter e as

.Insígnias Mortais", 'cujo
lançamento acontece no

dia 21, será o último da
série. A intenção é reunir
mais de um milhão de
assinaturas e, assim,
comover a criadora do

personagem.

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

eweu'n>jopnS'MMM
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SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um
cuacrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada
linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em cada

quadrado de 3x3.
.

II HORÓSCOPO

EMAGREÇA!

AMIGOS
DO PES·O
CHEGOU! PARTICIPEI

A partir de 19 de julho
R,l;m.AQt.Carlos Ferreira 197 \ PBF
quintas 16h e 19h F 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

Áries,20/3 a 20/4
Não queira impor ordens ao sonho, isso só
iria limitar possibilidades. Se
acontecesse já, você estaria pronto? Arianos

sempre dizem sim, claro, têm
pressa de e pra tudo, Mas o sonho só se

completa quando é um com O sonhador.
Quais são suas cores, aromas, sons?

Câncer 21/6 a 21/7
Altas energias: é a fase de seu aniversário, de
encontro com as forças
solares e redimensionamento de sua vida. A
lanterna está na sua mão: ilumine
metas, examine cantos escuros, sinalize suas

intenções para quem lhe
interessa. O que precisa de mais atenção?

Libra 23/9 a 22/10
Dê e seu toque de arte, mestre libriano. O
mundo anda tão carente de magia,
de beleza, de leveza, de tudo ... Caras feias,
narizes torcidos e outros
ranças? Podem ser um pedido de ajuda. Você
é do bem, é da luz: espalhe um

pouco da sua poeira de estrelas.

Touro 21/4 a 20/5
Como será o amanhã? Pode ser difícil mover
se em chão desconhecido, na
imprevisibilidade, mas se você der uma-boa
olhada em sua história, verá que
não é a primeira vez: coisas muito boas

-

aconteceram e você se descobriu mais
forte quando a vida o surpreendeu ...

Leão 22/7 a 22/8
Com esse seu magnetismo e carisma, você
só não vai mais longe se não quiser. '

Para hoje, as manobras românticas são as

mais indicadas, mas se quiser
transitar por outros territórios, sem
problemas. Para transações financeiras
inevitáveis, apure o faro.

Escorpião 23/10 a21/11
'

Com O maior respeito, ninguém está

menosprezando o que você sente, mas
confira se a situação é como você está
pensando. As instabilidades que
reviram seus interiores podem ser frutos de
erros de tradução ou

interpretação. Sossegue a cabeça, procure as

pessoas ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Talvez você não possa contar com aquela
ajuda dos patrocinadores, mas isso
não o impedirá de realizar seus planos. Quem
tem boca vai à Roma, mas você,
com seu talento para a comunicação e essa

gente toda que conhece, vai ainda
mais longe, pode atravessar a galáxia.

Virgem 23/8 a 22/9
Tudo certo. Um pouco fora do padrão, talvez,
e justamente por isso tão
interessante. O que confunde seus

parâmetros pode ampliar capacidades e

mostrar o que estava ali há muito tempo,
cheio de vida, porém despercebido.
Até você deixa escapar alguns detalhes.

Sagitário 22/11 a 21/12
Para além do pensamento, o que você vê?
Sua mente cavalga em ondas longas,
mas sua sensibilidade é maior. Tire. as
viseiras, olhe ao redor; Dialogue com

sua circunstância, com aquela pessoa ali ...
Milhares de coisas acontecendo,
todas muito importantes.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Sua imaginação pode ser a realidade: você
tem a imagem mental do que deseja
alcançar, não? E não é de hoje que está em

ação, lavrando campos, regando
sementes, tratando com carinho os pequenos
brotos ... Daqui a pouco as flores
se abrirão em seu caminho.

Aquário 21/1 a 18/2
Faça a massa e o molho. Se você não se

ativar, outro se adianta e, além de
se deliciar com os resultados, pode também
assumir a autoria da receita.

Ações diretas e concretas se fazem
necessárias. Se ainda não tem todos os

ingredientes, use a inspiração divina.

Peixes 19/2 a 19/3
Faça a massa e o molho. Se você não se

ativar, outro se adianta e, além de.
se deliciar com os resultados, pode também
assumir a autoria da receita.

Ações diretas e concretas se fazem
necessárias. Se ainda não tem todos os

ingredientes, use a inspiração divina.

\
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IDADENOVA'
É bem nesta quinta-feira que eu

abraço com todo o carinho o

meu grande amigo e empresário
Ézio Spézia, porque é hoje que
este pescador dos bons festeja
mais uma idade nova. E viva o

Ézio!!!!

STAMMTISCH
A reunião com os grupos que

participarão da 5° Stammtisch,
no próximo dia 28 de julho, em
Jaraguá do Sul, será na Chácara
do Mime, no Molha, e não na

Academia do Chope, como

registramos ontem.

DÉMODÉ
Não espalha não, diz um amigo
língua de veludo, mas a coisa
mais cafona do mundo é sair de
Jaraguá para Balneário de Barra
Velha, nas férias de julho. É
como dizia uma outra socialite,
quando eles vão a gente fica,
quando eles ficam a gente vai. É
praacabar.

COLLEGIUM VOCALE
Amanhã (13), às 20 horas, os

jaraguaenses têm bons motivos
para sair de casa. Dentro das
festividades de 131 anos da
cidade, o coral CollegiumVocale
apresenta no Pequeno Teatro da
Scar, peças do compositor
italiano Rossini, além de peças
de música sacra. Vale a pena
conferir. O coral também está

produzindo para 'agosto um

grande evento musical com

órgão de tubos.

PENEIRÃO
Os ex-técnico e auxiliar técnico
do [uvenrus, Itamar Schulle e

Alaor Palácio, numa parceria
com o Cruzeiro Esporte Clube,
promovem nos próximos dias 2,
3, e 4 de agosto, no Estádio João
Marcatto, uma avaliação' de

jogadores de nossa região, o

popular "Peneírão", com idade
de 17 a 23 anos. Os atletas
aproveitados poderão ser

contratados pela equipe de Belo
Horizonte. Mai�res informações
3276-3150.

QUINTA LOUNGE
Nesta quinta-feira no Kantan, o
ambiente onde reúne as

mulheres mais bonitas. de

Jaraguá por metro quadrado,
novamente deve bombar' com a

Quinta Lounge. O babado

começa após as 23 horas, com o

Dj David Leo Rausisse
detonando na picape. Festa das
boas.

PIADA
Piadinha da internet. O que é

que Bill Clinton, Renan
Calheiros e Cascão têm' em
comum?
UmaMônica em suas vidas.

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

o casal Rogério Germano Daniel e Juliana, ontem, no coquetel de lançamento da 6'
Feijoada do Moa

INIMIGOSDA HP
Simplesmente imperdível o show do grupo Inimigos da Hp, que acontece amanhã, mais
conhecido como sexta-feira, nc;t ComBat em Jaragud do Sul. Os organizadores do eoento, que
comemoram o sucesso de vendas de ingresso, garantem uma das noites mais animadas dos
últimos tempos.

Inimigos da HP que amanhã fazem mega show na ComBat em Jaraguá do Sul.

II DICA DE QUINTA

'FRASE
DO DIA

A verdade é a melhor camuflagem.
N ínguém acredita nela.
Max Frisch

Pra quem prefere ficar em
casa.Tocar o filme "Perfume",
na Matrix, e curtir o friozinho
debaixo do edredom.

(47) 3371 7551
www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência ,

Técnica, Peças e Acessórios

Amanhã às'9 horas, o pessoal bacana da Orquestra Filarmônica de
Jaraguá do Sul recebe a imprensa no hotel San Sebastian, para
delicioso café da manhã. Na ocasião haverá uma palestra corn o

Maestro Daniel Bortholossi.

Para marcar sua despedida de Jaraguá do Sul, hoje à noite o 'amigo
Edson Reinke, o popular "Capivara" promove para os amigos uma

tainhada na grelha. Na segunda-feira Capivara embarca para Sã€>
Paulo, onde vaimorar com sua namorada Lílian Bonfim, na cidade de
Campos do Jordão. Inté!
**

Nesta quinta-feira, em [oinville, no Teatro Juarez Machado, tem o

espetáculo "OMágico de Oz".

No próximo dia 14 de julho, a partir das llh30, no G3 do Shopping
Breithaupt, acontece o já consagrado Sábado da Solidariedade, com a

tradicional Macarronada.
**

O pessoal que curte a Feijoada doMoa todos os anos adorou saber que
esse ano, o chope que será servido será o da Borck.
**.

O vereador Zé da Farmácia (DEM) está com um pé dentro do PMDB,
falta pouco, muito pouco para colocar o outro. Cacá Pavanello, ficou
sabendo e está uma arara.

.
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Yo no creo em brujas, pero ... é ... mas espada perfura o pulmão de

'r� treino para participar do Pan 2007. E olha, por sinal, a
competição começa nesta sexta. O fato de ser uma sexta-feira, 13, não
quer dizer nada. Ou não, como diria Caetano Veloso.
**

Hoje à noite num dos espaços mais freqüentados de Balneário
Camboriú, o badalado Expresso Choperia, tem acústico dos bons
para a rapaziada deitar e rolar.

A revista Nossa, edição de julho, que estampa a atriz e assistente de
palco do Caldeirão do Buck, Dany Bananinha já está nas melhores
bancas.

A DICA DE HOJE É:SESSÃO PIPOCA,

A PROCURA DA FELICIDADE
DRAMA

com Will Smith.

32752058/99320502

o time de vôlei Máster Jaraguá conquistou no último final de
semana, em Criciúma, o 2° lugar no Campeonato Estadual de
Vôlei Master da cidade, com as atletas Sara, Rosa, Solange,
Ida, Cristina, Helena e Dircéia e o técnico Cadillac.

(47) 3370-4522
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