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RISCOS NOS SEMAFOROS
}

-

-
--

Em Várias ruas centrais da cidade, pedestres correm risco de vida ao atravessá-Ias, ou por falhas no funcio�amento de

Semáforos ou até pela inexistência deste tipo de sinalização para quem anda a pé. Uma dessas esquinas perigosas é a

COnfluência das ruas Marechal Deodoro com a Procópio Gomes. O semáforo abre, ao mesmo tempo (detalhe), para a

passagem de veículos e pessoas. 11115
-

ESTACA ZERO
\

i Governo ainda não procurou
I

Prefeitura para instalar a DM _

A secretária de Desenvolvimento Social de Jaraguá do Sul,
Nilda Bertoldi, disse ontem que a Prefeitura tem interesse em

participar do projeto da Delegacia da Mulher. Mas ressaltou que
ainda não houve nenhuma conversa. 11115

Novo pedido de cassação de Bertoldi

foi protocolado na Câmara ontem

O presidente da União Jaraguaense de Associações de
Moradores, Luiz Hirschen, protocolou ontemna Câmara novo

pedido de cassação do mandato do prefeito Moacir Bertoldi
-

(PR). 1113

Não deixe para depois,
'participe

LEIA NESTA EDIÇÃO

Festa do esporte
começa hoje-no

,__ilL

Rio de Janeiro

Às 17h, a cerimônia oficial dos
Jogos Pari-Americanos abre a
competição no Rio de Janeiro. j
Mas as disputas começaram
ontem, com o futebol feminino e

seguem hoje, com o handebol
feminino. O Brasil começou bem,

.

vencendo o Uruguai por 4xO,
ontem à tarde. III 5

.'
'
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• EDITORIAL

Um bom roteiro
O governador Luiz

Henrique acaba de voltar de
mais uma missão ao Exterior e
como sempre há que conteste
Q valor dessas viagens: Pois Luiz
Henrique chega exatamente

no momento em que uma

viagem aos EUA apresenta
bons. resultados. É que o

empresário e produtor da área
de entretenime'nto Bruce

Lipnick, de Nova Iorque, vai
estar naCapital catarinense na '

próxima semana para anunciar
a criação de uma filialbrasileira
de sua empresa, a Sunshine
EntertainmentGroup LCC, a
ser instalada em Santa
Catarina para a realização de

longas-rnetragens e outros

projetos culturais. O investidor
. deverá contar coin um

Ol'.çámef:lto inicial de 5milhões
d� iildlares para a execução dos
primeiros roteiros a serem

rodados no Estado.

o investidor deverá ter
um orçamento de 5
milhões de dólares para a

execução dos,primeiros
roteiros"

O presidente da Sunshine
estará na Capital catarinense
acompanhado de outros

investidores de Nova Iorque,
onde fica a sede da empresa.
O projeto dos produtores já
tem data para começar: em

agosto eles iniciam a primeira
produção. O filme, The Heart

Breaker, uma comédia-
.

romântica, tem um

orçamento inicial de 3
milhões de dólares e será

voltado para o mercado

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

internacional, devendo ser

filmado durante o segundo
semestre com lançamento

. previsto para o ano que vem.
.

A vinda dos produtores
estrangeiros é resultado da
última missão oficial do
governador Luiz Henrique
aos Estados Unidos, onde a

comitiva foi recebida no dia
28 de abril pelo presidente da
Sunshine em seu escritório de
Manhattan. Na ocasião, o

governador recebeu
confirmação de que em agosto
começa em Santa Catarina a

filmagem da primeira
produção cinematográfica,
com equipe técnica composta
por catarinenses e

norte -americanos. A

intenção é trabalhar com
atores internacionais e

aproveitamento de pelo
menos 80% de mão-de-obra
local.

• ENTRE 'ASPAS

, ,. Hespeto muito o trabalho que ela já desenvolveu por Jaraguá do Sul e que ainda faz
. na sua proüssão, mas isso não é verdade. Não houve nenhuma conversa, é fofoca de
bastidores quê costumo relevar".'

'

"
: ..

" "Moacir Bertoldi, prefeito de Jaraguá do Sul, negando que tenha conversado com a psicóloga Cecília
.<> ';' Konell para compor uma chapa majoritária como vice-prefeita em 2008,

"Se o senador Renan tivesse vindo presidir a sessão de votação da LOG haveria desvio dos
debates. Mas com a presidência do deputada Nárcio os debates se concentraram na discussão
do projeto".
Mauríco Rands (PE), deputado federal, sobre a decisão do presidente do Senado; Renan Calheiros, de não
comparecer na sessão de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na quarta-feira, 11.

• PONTO DE VISTA

A ';revUalização do centro
. hi'stórico de Jaraguá do Sul

Inserida como umas ações da
diretoria da ACIJS no

Planejamento Estràtégico da
entidade, a revitalização do
centro histórico de [araguá do
Sul é um projeto que finalmente
se encontra em fase de

execução, representando uma

importante iniciativa de.

valorização deste espaço urbano
para a comunidade. ./ .

A cidade passará a dispor
de. um local que contribuirá
do'p��t� ,de vista turístico e

também como ambiente para
o lazer da comunidade.
Conforme a exposição feita na

plenária da ACIJS durante a
semana que passou, a obra
encontra-se em sua primeira
etapa que compreende a

restauração do galpão de

cargas do trem e a Plataforma
7 de Setembro.

O envolvimento
comunitário com a questão é
um ponto a ser ressaltado, pois
demonstra que as entidades

representativas, poder público
e empresas estão engajados no
sentido de viabilizar esse

empreendimento que há
muito tempo é aguardado por

Jaraguá do Sul.
Nesse sentido, o apoio do

setor produtivo' tem sido
fundamental para viabilizar o

projeto de captação de
recursos pela Lei Rouanet,
aprovada pelo Ministério da
Cultura em agosto de 2006, no
montante de R$ 3.050.924,61,
dos quais já foram captados R$
1,1 milhão. É importante,

.Paulo César Chiodini
Presidente daAcijs
Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

contudo, que as empresas
utilizem os mecanismos de
renúncia fiscal e continuem

apoiando o projeto até a sua .

finalização, porque essa é uma
obra que vai dar um novo

impacto visual e de solução
urbanística do centro da
cidade, com ganhos para o

comércio e turismo,
resultando certamente na

geração de oportunidades de
negócios e de empregos.

Para a Associação
Empresarial, . essa obra

representa mais uma

contribuição para o município,
juntamente com outros projetos
nos quais a nossa entidade está
envolvida' através da
participaçâo direta da diretoria
e do apoio dos seus associados.
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• DOS BLOGS

Classificação
Leio agora na Folha, sobre o

esforço do diretor da Central
Globo de Comunicação, Luiz A lista de produtos chineses

Erlanger, em coletar assinaturas contaminados por produtos
em manifesto contra a tóxicos ou inadequados ao

classificação que eles, na consumo humano não pára de

Globo, chamam de "impositiva". crescer, mostra a revista

Não que o texto não seja Newsweek. Tudo em nome do

passível de discussão e lucro. As autoridades do país
alterações, ao contrário. O que dizem que apenas 1 % dos

não se pode tolerar é essa itens exportados para o

confusão que as emissoras Ocidente está fora dos

tentam imprimir, entre censura e padrões �e qualidade; No

classificação. No quesito �e�cado Intern.o, pore�: o.
conteúdo, os critérios são os ��e checa .a inacreditáveis
mesmos da portaria anterior. �; �,m diSSO,' o problema
Ressalva-se apenas o respeito e det�rmlnar quais �ao esses
ao fuso horário local o que não pad roes e se eles sao

acontece atualmente: De todo realmente cumpridos, Os
modo, não há nada que a nova resultados_ dessa ausência de,
portaria vete; o máximo que controle sao assustad?res. Há
pode acontecer é que se cas?� de molho. de soja com.

classifique para 22h ou 23h, arsen�c� e de allr:nentos com .

em vez de 20h ou 21 h, algo hormônios que flzera�
considerado mais tenso para cr�scer barba em meninos de

crianças e adolescentes. Como, seis anos. � �eu modo, o
aliás, se dá em qualquer país governo, chln�s tenta most.rar
civilizado do planeta. que esta reagindo. Em maio, o

chefe da agência de

fiscalização de alimentos e

remédios foi condenado à
morte por aceitar propinas.

� blog.estadao.com.br/blog/padiglione

"República
tóxica"

�bIOg.estadao.com.br/bIDg/guterman

• DO LEITOR

Exceção ou Juventude?
O jovem deputado Rodrigo

Rollemberg (PSB-DF),
apresentou na última semana

de junho na câmara um projeto
de reforma política diferente,
Rollemberg propõe as seguintes
mudanças:

1. Limite para a edição de
medidas provisórias pelo
governo, duas por mês, assim,
o executivo passaria a guardar
este instrumento apenas para
os casos de relevância e

urgência.
2. Adoção do orçamento

impositivo, que acabaria com

as barganhas e a

intermediação que gera

corrupção. Pelo menos as

emendas teriam que ser de

execução obrigatória.
3; Fim da reeleição em

todos os níveis, acabando com
o uso da máquina.

4. Limitação dos mandatos

legislativos, de modo que cada
deputado ou senador só

pudesse se reeleger uma vez.

Poderiam até voltar, mas com
um interregno de legislatura.

5. Redução drástica do

cu�to das campanhas,
mantendo as proibições já
aprovadas no ano passado
(brindes, outdoors e camisetas)
e proibindo ainda todo
material impresso e portável,
como santinhos, bandeiras,
cartazes etc. Toda a campanha
seria baseada nos programas de
rádio e na televisão, gravados
em estúdio, evitando as cenas

externas, que elevam os custos.

6. Fidelidade partidária,

PAC da Inovação
o PAC da Inovação, a ser 2Jl:

lançado pelo Ministério de fiA
Ciências- e Tecnologia,' não
buscará recursos no J

orçamento, por achar que o B

esforço será inútil. A idéia 3b:l�
central é casar esforços da 3v:ll
FINEP (Financiadora de

B1R
Estudos e Projetos) com o .

�
. 'VlfJllBNDES (Banco Nacional do

Desenvolvimento Econômi�óI1Je Social), e envolver os SJ�
bancos públicos em prOjetilSSm
de capitalização de empresás«
de conteúdo tecnológico. ')W
Outra medida será trabalhar)q�
para melhor aproveitar O. �njJ\
poder de compras públicoS:;d
Só o Ministério da Saúde f:oh
c?�pra anualmente R$ 10 8J1i)
bllhões. Se trabalhado de
forma inteligente, parte des1�s
volume poderá ser canalizaCfQ5g
para a compra de produtos�(lfJB
nacionais, estimulando .' r,J8S

empresas que estejam :JIJJiv
investindo em inovação e 51 B

tecnologia. De seu lado, o Bm�

BNDES ajudaria no sup
financiamento e análise da'düq
empresas. nio]

� lulsnaISU.bllg.lg.••m.br

lOa
• Altamir Fernando de Borba

OAnalista de sistemas
:3c2£

quem mudar de. part�
. 1S(Jperderá o mandato.

t7. Supressão da figura3lliJ
1 d d 5j212

sup ente e sena or.
.

8. Uso mais freqüentJJffijas.

II GO
consu tas popu ares.

. rl,li
Rollemberg apresetl'ttJtJ

não somente uma refdP�
política;mas lim possíyif�itÍl'
a boa parte dos escândalÓ-�.J�e
'desvio de verbas em tod��I'às
esferas da pirâmide poHticã,
pois horas sim outras ��ar
também, estes escând�os
estão ligado ao fínancíamehto

03£de campanha ou a defesa Gas

interesses privados no p'�{1jr
público. Portanto, de oiRo

m£nele, se mudar os focos ae
. . ffIHseus projetos murto repenE'

namente, é só grampeai- ���
-I u Utelefone celular.
[; 01

. 3ri
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-�JR
redação@9correiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, calxpPostal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). 125 )

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/

POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

NIUO: ·REITOR JÁ COMUNICOU DECISÃO AO 'MINISTRO FERNANDO HADDAD

delll admite que 'Campus. da
FSC deve ser em Joinville

Ainda não há

projeto pronto
pcrrã verbas' da, l" .:

Afão em 2008" '. ,;

, "\.�:: ',

'i CELSO MACHADO,
JARAGUA DO SUL

r "

o Conselho Universitário

da cUFSC . (Universidade
Federal de Santa Catarina)
deve mesmo 'bater o martelo

para quê oh;vo 'campus da

univet�idã& s�ja' con�truído

;�!\i��S4�1,ljb��i�t��I:�!:
matgfn; :�a }3R-l 6>1'" na região
cowec,id� como.Curva ' do

Arroz,Anova área foi 0fe�ecida
epois que' terreno no' bairro

Itinga, 'jáem' Araquari, foi
dés&àado",pelas 'dificuidades
de acei;�cÇ:tc5'ddháho é' total
falta 'ªi�·,/Afr'��e�tri.;turà para
emD.J;.,'é'e,iid.i),ll¢nto

.

dó
S�é��:jl� .J"���' -,' I : .•

gê&5;r.o'Ar,�qlla� é?,há muitos
anos, .uma, cidade-dormitório,
estagn(\� iI�� ,s,�� 'd,h;Ij�W,)1pl
vimento. entem, S1m efl;tt-t:\v,lsta
à Rá'di'Ó i<B;rRstk' Novo,' a

senadoracldelli Salvaeti (PT),
que participoude audiências

púb�2aS'�hlJaraguã:dd Sul é
Joinville, praticamente
descartou a localização do

campus em áreadisponibilizada
s margens da Rodovia do
Arroz, Segundo a senadora'o

l. i'

-

Senadora Idelli Salvatti, com discurso brilhante na audiência de Jaraguá do Sul, mudou de opinião

próprio reitor da UFSC, Lúcio
Botelho, já teria comunicado

a decisão ao Ministro da

Educação, Fernando Haddad,
O reitor .teria ponderado que

projetos de duplicação da BR-
280, dos contornos ferroviários
dé[oinville e São Francisco do

Sul e investimentos para

ampliação do porto daquela
cidade vão provocar acelerado
desenvolvimento e daí o

impacto que o campus traria

para uma cidade de, maior
porte, mesmo que as áreas

localizem-se em pontos

eqüidistantes da demanda de

alunos prevista, Mesmo assim,
a senadora disse que até o final
deste mês o reitor pretende ter
uma conversa definitiva "com
todos os interessados", Ontem,
O Grupo de Trabalho "UFSC
Aqui!" reiterou, em nota à

imprensa, "confiança no

processo democrático para a

escolha da localização e domo
delo do campus Norte da

UFSC, pautado na

manifestação social, expressa
pela participação direta da
sociedade civil". Na mesma

Consenso
Óia;:;<j z!' 'di" agost6' tem .

assembléia na sala de reuniões

cllil:lga?ir:ete do- prefeito
tiertoldi, convocada pela
&jeieitura, com' usuários de
sistemas de telecomunicações
c�tgl�dC?s no altodoMorro do
Boa Vista e na região de

&WfIi��oGrande.daLuz. P�ra
fmmação de umcondomínio

rnfAormfltização do uso e

s<pntWação das instalações,
2ª��lenca é antiga. Agora vai
,g�Mntar acertar,

�r�i"'·
'

��lrefeúura d� B�usque' fez
a�f59fdo .extrajudicial com

1�m:t cidadã e vai ind'enizá

oflfom R$ 1.400,00, Motivo:

s'b�ulh.er,acidentou-se em

,�H1a, v�'a pública; p-<;> início

us� 1malO por causa de. um
Duraco na., pist a de
rolamento. E'xercício de
dIreito legítimo que muitos

I���éntados do gênero
desconhecem,

Vê se pode!'
Botijão de gás, geladeira,

fogão, aparelhos de OVO,
televisão ,e outros

equipamentos eletrônicos

foram retirados das celas de

regime -fechado com 150

presos no presídio de
Blumenau,' Tudo era

permitido pelo do presídio,
Ângelo Poltronieri, sargento
aposentado do Exército

afastado do' cargo, Sob

suspeita de liberar presos à

noite e desvio de alimentos,

Encaminhado
Bancada do PMDB na

Câmara de Jaraguá do Sul

pode vir a ter a maior

bancada, hoje apenas com

Pedro Garcia. Em setembro

o ex-p e t is ta Jaime
Negherbon mia-se ao

partido e pode ser seguido'
por José Osório de Ávila
(Democrata), Oposição
figurativa, que não

preocupa o prefeito Bertoldi.

Olho neles!
Aviso aos picaretas: p.

Comissão de Educação. e

Cultura da Câmara elos
Deputados aproveu prõjetode
lei estipulando máximo d�pO
dias para emissão de diplomas
pelas universidades. Entre a

outorga do grau e O acesso ao

diploma, ,a universidade
emitirá certificado provisório
para todos os efeiçps legais.

liberado
A Rádio Jaraguá ganhou na

Justiça o direito de flexibilizar

o horário de transmissão

obrigatória do programa ''A

Voz do Brasil", sempre às 19
horas,' Isso permitirá que a

emissora transmita as sessões

da Câmara de Vereadores em

tempo real. E outros eventos

no mesmo horário que

mereçam ou exijam,

nota, o grupo manifesta

preocupação quanto ao prazo
final (final de julho) para a

definição do modelo do

campus, uma vez que, segundo
técni20s do M�istéri� da 'Edu
cação, se' faz heci�sário
apresentar a íntegra do projeto
até esta data, para que seja
contemplado pelo orçamento

geral daUnião!2008. E defende
a localização em área entre a

BR-280 e a SCA13 (Rodovia
.
do Arroz) porque isso contem

plará mais de 64 municípios
da região Norte,

O CORREIODO POVO

Em abrü, petista garantia\ �>

localização da untversídade

,..._..-__........ �iI'I;

Merss: jogando nos bastidores

Tecnalógíca), a instalação de
um pólo federal ea abejtura
de novos cursos superiores
privados.

. "Com . .a.,pqssibilidade de,
,
negociarmos' o Prouni

(Programa tJnivetsi8ade

para Todos) C(i)m a tJntville
.

(Universidade de'Joinville) e
o novo campus da unive

sidade péblica, Joinville, a

maior cidade de Santa,

Catarina, vai perínitir um
-'acesso,maiorsde "estudantes
ao ensino, superior, crl<.1ndQ
melhores perspec hvas p�rao

, futuro detbda.Umageração" I
concluiu Çarliro, que no dia
25 demaio último esteve em
audiência' pública ,,realizada
em Jaram-tá dó Sul quando
Ínes�o pleito foi deb�tido.
(Celso Mathado)

.

Solução
Justiça Eleitoral de Jaraguá

do Sul dá sinais de que a

proposta da vereadora

Maristela Menel (PT do B),
de se fazer um plebiscito para
saber se a população é

favorável ou não à volta do
estacionamento 'pago em

ruas centrais, seria 'o

caminho para se pôr um fim
ao bate-boca vigente,

f
I

Em discurso proferido no
dia 24 de abril ria Câmara

,
dos Deputados, o petista
Carlito Merss já adiantava
conversas mantidas com o

reitor da UFSC (Universi
dade Federal de Santa

Catarina) Lúcio José Botelho
sabre o 'programa de

interiorização daquela
universi.dade, prevista no

PDE (Plano de Desenvol
vimento da Educação)
lançado pelo Ministério cia

Educação para amplíar ,o
universo de cursos superiores

\ gratuitos no país. "Destaco a

questão pela movimentação
que estamosorganizandopara
que [cinville e o planalto
Norte de Santa Catarina
receba um campus da
Universidade Federal de
SantaCatarina", disseMerss.
À época, o deputado
adiantou que em

" réuniâo

com o reitor daquela
universidade, José Botelho, e
com a participação do
Vereador Marcos Aurélio

Fernandes, do PT de

[oinville, da senadora Ideli

Salyatti .direÉores' Cia
.
Associação Comercial 'e
Industrial de Joinville

Lembrou, nó mesmo

discurso, que nos últimos 4
anos Joinville já tinha tido

. inúmeras conquistas nesta

área educacional, corno .,a

construção doCefet (Centro
Federal de Educação

Na conta 1
Jaraguá do Sul tem garantido a continuidade das obras

da rede de esgoto sanitário, Estão na conta R$ 1'7,6
.

milhões. Em tempo: os R$ 438 milhões anunciados pela
senadora ldelli Salvatti (PT) para Santa Catarina inclui
contrapartidas do Estado e municípios. O valor real

liberado por Brasília é de ,R$ 378,6 milhões,

Na conta 2
[oinville, Florianópolis, São José, .Itajaí e Blumenau são

outras das cidades beneficiadas com recursos para a mesma

finalidade. As quatro primeiras cidades sofrendo até hoje
míseros investimentos da Casan. E Blumenau porabsoluto
desinteresse.de uma penca de prefeitos, Jaraguá do Sul está
anos-luz à frente, com cerca de 50% de cobertura em apenas
seis anos e meiode investimentos, Que começaram com o

tucano Irineu Pasold.

Danou-se!
Previsão do secretário Estadual de Desenvolvimento

Sustentável, Jean, Kuhlman, feita em seminário, sobre

turismo realizado em Florianópolis e que tem tudo a ver:

Santa Catarina terá que investir cerca de R$ 5 bilhões

até 2010 para resolver o problema de saneamento básico'
que já passou da condição de grave. Com apenas 10% de

cobertura em nosso território, estamos à frente apenas do

Piauí. Com todo respeito àquele gente,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEM OpçÃO: "UMA HORA OU OUTRA VAI ACONTECER ACIDENTE", DIZ MORADOR

Secretário Piazera
diz que motoristas
devem respeitar os
pedestres e ciclistas

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

A falta de sinais próprios
para pedestres em ruas

centrais da cidade está

gerando reclamações por

parte da população. As

pessoas dizem se sentir

inseguras n9 momento em

que tentam atravessar

algumas ruas, principalmente
a extensão da Procópio
Gomes de Oliveira. É o caso

de Ana Gomes. Ela mora nas

proximidades do cruzamento
desta com a Rua 25 de Julho.
e diz já ter esperado por mais
de 20 minutos para chegar ao
'outro lado da via. ''Assim não
está bom. Precisa ficar muito
atento porque as faixas de

pedestres estão apagadas e

não tem sinaleira para a

gente", relata. A insatisfação
também é demonstrada pelo
frentista Leandro Fagundes.
Ele comenta que se

acostumou a 'ver acidentes
ocorrerem nos arredores
destas duas ruas.

Já a ligação entre as ruas

Procópio Gomes de Oliveira

O CORREIO DO pdv

abriu para mim", disse um

morador que preferiu não se

identificar, Na opinião dele,
as modificações recentes

"pioraram em 800%" grande
parte da área central de
Jaraguá do Sul.
A reclamação se estende

também ao acesso das ruas

Floriano Peixoto, Marechal
Deodoro da Fonseca e

Procópio Gomes de Oliveira.
De acordo com Maria
Trevisan, ela quase foi
atropelada quando tentava

atravessá-las. Já José Henke
prevê que se' nenhuma

Final de semana 3

com frio e chuva )

JARAGUÁ DO SUL

CESAR JUNKES/OCP

É hora de tirar os casacos,
Iuvascgoros, echarpes e afins
de dentro do armário. O frio
intenso veio para ficar, pelo'
menos, até o final da próxima
semana, segundo as previsões
do Ciram (Centro de

Informações de Recursos
Ambientais e de

Hidrometeorologia de Santa -

Catarina). A chuva que cai

na região Norte do Estado
desde a quarta-feira continua
a molhar os jaraguaenses
nesta sexta-feira durante
todo o dia. Há a possibilidade,
inclusive, de trovoada. Neste
sábado, o sol reaparece tímido
por alguns momentos, mas dá
lugar à garoa no' final da
tarde. A nebulosidade

segunda-feira.
De acordo corri>

J

meteorologista D�ie[
Calearo, da Epagri/Ciram,
esta condição trazida �eh
frente fria faz as temperaún,
despencarem ainda I6lail
neste período. A míálm1
esperada gira em torno do
6ºC no amanhecer �

anoitecer. J á ao longo d� dh
os termômetros não devem
marcar além dos 13ºC. Fara
quem prefere tempo abi!rto,
porém, a boa notícia só &,rei]
depois de terça-feira, quâlndo
as nuvens somem e tdão
espaço para o sol voltar a

brilhar. É a partir de efttão

que a temperatura máMima
em J araguá do Sú:i e

arredores sobe um pouco,
ficando na casa dos 2éDºC
(KE) )

População reclama dcrana de

segurança para atravessar ruas

Pedestres querem retoque na sinalização horizontal da Rua Procópio Gomes de Oliveira

e Barão do Rio Branco é outra

que não agrada. Para Ana,
mudanças urgentes são

necessárias para evitar ainda
mais problemas. Q
cruzamento também não

possui sinal específico aos

pedestres.Mais à frente, nas

proximidades da Rua
Bernardo Dornbusch o

. equipamento foi instalado,
'porém, é dispensado pelos
passantes. O motivo é a

demora em indicar trânsito
livre a eles. "Isso não funciona
direito. Fiquei parado, apertei
no botão e o sinaleiro não

mudança for feita, em breve,
vão ocorrer problemas sérios ..
"Uma hora ou outra vai

acontecer acidente aqui",
enfatiza.

PREFEITURA
Conforme o secretário de

Urbanismo, Afonso Piazera
Neta, é obrigação dos
motoristas evitarem este tipo
de colisão. "Eles é que

precisam respeitar os

pedestres", reitera. Quanto
às faixas, a promessa é de

pintá-las quando a chuva

passar.

Festa do Colono começa hoje
JARAGUÁ DO SUL

Começa hoje a 14ª edição
da Festa Estadual do Colono
da Sociedade Desportiva e

.
Recreativa Rio da Luz 2. A
abertura oficial está marcada
para às 22 horas, mas antes, o

público já pode se divertir
durante o jantar que serve

corno prato principal carne de

perco assado. Paralelo a isso, a

partir das 18 horas, inicia a 10ª

Exposição de Gado Leiteiro e

Gado em Geral. À noite tem

baile animado pela banda Céu
e Cantos, do Rio Grande do
Sul.

Amanhã a festa dá a

largada mais cedo, às 8 horas,
com a reabertura da mostra.

Ao meio-dia, a organização
serve almoço e, logo em

seguida, libera a cancha de
bolão para torneio. Após as 14
horas tem Tarde Dançante,
desfile, carreata e a Missa dos

Colheita exposição de produtos é
no domingo
Motoris-tas. Quem prefere as

atividades ligadas à

gastronomia a dica é

exper irnen tar a, costela

assada .no fogo de chão,
depois das 17 horas, e a

churrasco servido às 19 horas.
Para encerrar o sábado,
acontece ,a escolha e

coroação da rainha e

princesas da festa. Mais

tarde, o grupo OsMontanari
assume o salão. No domingo,
é a vez da Adler's Band guiar
o desfile de encerramento e

também se apresentar. Às 13
horas ocorre a 10ª Puxada de
Cavalos e, às 20 horas, Os
Montanan retornam ao palco
da Socie-dade. Duas horas
depois, a comemoração
termina com a colheita dos

produtos expostos no salão.
Os ingressos, hoje custam R$
5. Amanhã a entrada é

gratuita até às 17 horas e a .

partir das 21 horas sobe para
R$ 12. No domingo, o público
paga R$ 5 após às 14 horas e

R$ 10 à noite. (KE)

Capital da Inovação Tecnológica
JARAGUÁ DO SUL crescimento industrial

ocorre <conforme as

condições sócio

-econômicas e culturais de
um detetminado lugar.
] araguá do Sul tendo - se

formado segundo a

influência dos padrões
europeus, caminhou com a

mesma facilidade para a

industrializaçã� que

apresentam os países de

origem de seus primeiros

1
[

colonizadores ital ianos,
húngaros e alemães",
Citou que as inovações
tecnoló.gicas estão

presentes nesta trajetória
de sucesso, "onde nãb se

, i

pode deixar de citar
indústrias que se destacam
como a' Weg, Malwee,
Marcatto S/A, Duas Rpd�)
Industrial, Menegotti e a r�
Wiest S/A, entre outras",
concluiu o parlamentar.

CÂMARA MUNICIPAL DE lARAGUÂ 00 SUL C
"�-<,o

AVISO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO N' 1 - TOMADA DE PREÇO.S 04/2001

CÃMAAAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO suuse

MODALIDADE: Tomada de Preço n'004/2007
OBJETO: Aquisição de equipamento. de lnformâtica, corn: Inclusão de Informacõe. no ijem 13 do Anexo 3J
conseqüente alteração na Planilha de Formacão de Preços .. Anexo 2 e alteração das especificações dos Itens 1J.
!U.!t�,
RECEBIMENTO DAPROPOSTA:AIé 09:00 horas do dia 30,07.2007.
ABERTURA: Dia 30.07.2007 às 09:15 horas
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES; O Edital na integra está à disposição des interessados na Secretaria da
CâmaraMunicipal deJaraguá do Sul, s�uada n.Av, GetúlioVargas, 621 ou pelo fone (4713371·2510.

Jaragua do Sul, 13 de Julho de 2007.

Projeto de de Lei nº

138/07, de autoria do

deputado Narcizo Parisotto

(PTB), Jaraguá do Sul fica
reconhecida COlhO Capital
Catarinense da Inovação
Tecnológica. Num breve

histórico, o parlamentar
relatou ontem na

.

Assembléia Legislativa que
um dos fatores importantes
no desenvolvimento da

região foi justamente o

beneficiamento no próprio
local dos produtos agrícolas
e pecuários, agregando
valor ao p r o dut o final.
"Não só na área urbana,
mas também no interior,
come r c iant e s beneficia
vam os produtos de seus .

clientes e os vendiam para
os centros maiores", disse
o deputado. E
acrescentou! "O ritmo do

RUDOLFO GESSER
Presidenle

Av GCluho Vô'9JS, 621 Cf�l\lrO (47) 3371 2510 I www(m)SSe gOY br . rmJSIQ'rmJs IC ºovt� �
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ESPETÁCULO: CORUPÁ SEDIA O 4° ENCONTRO DE TRILHEIROS DA REGIÃO

Organização quer público de 30 mil pessoas
o Serão três dias de
I:Ú[festa com bandas

:';:p ápresentaçõ�s ?e
?,BJLmanobras radicals
úsiilSNI ALVES
BfflGORUPÁ
oh (

5 J Começa hoje final de

Bib�mana o 4º Encontro de

ffl9J'rilheiros que para esta edição
BIB�spera alcançar o público
,ollJ:,ecorde de aproximadamente
1TJ5\,30 mil pessoas que irão

I)br�restigiar a programação dos

oddias 13, 14 e 15 de julho no

B ]@unicípio. O evento terá sua

oBJj}bertura oficial nesta sexta

B[[lI�ira, a partir das 18 horas com'

5' Jq equipe Bananalama

,ü)l¥ealizando a cerimônia e

.Jº(j)ecebendo os demais

competidores que virão de

�oa;diversas partes do país.A partir
as 20 horas haverá

apresentação do Globo da

·�Morte, onde motociclistas se

���� enclausuram dentro de uni

globo gigante e começam a

motos vão entrando. Mo

sábado, 14 de julho, o

conjunto musical Garotos de
Ouro farão o show principal
do evento tocando músicas

tradicionalistas doRioGrande
do Sul. As apresentações
musicais e culturais para os três
dias de festa serão totalmente'

gratuitas, somente para quem
quiser fazer as trilhas no

domingo terá que desembolsar
a quantia pífia de R$ 40

antecipados ou R$ 50 na hora
da competição.

N a edição anterior, o

evento recebeu público de 15

mil pessoas e de acordo com
Loriano Rogério Costa,
presidente da Câmara de
Corupá e apciador do

encontro, "queremos dobrar
o número de visitantes e

aumentar o potencial
turístico da cidade" . .,a &�
deste evento�segundQ
Loriano é de R$ 150 mil dos

quais R$ 40 mil oriundos do

gov'e�no do estado, e o

restante vindo de entidades
empresariais da região. Duas

CÉSAR JUNKES/OCP

, Trilheiros confraternizaram, como que em aquecimento para as atividades que começam hoje

motos Honda CRF 230 zero

quilômetro serão sorteados

para os trilheiros

participantes e segundo a

organização do encontro, a

festa é para toda a família e

medidas preventivas serão

.��. �",�,,--�._"-"-::.� {:- -'f�'��'�'!
- .;:,.... ":':'.:.. ,\-',.. _

. '.;1 "

're'feiturà;"adquire mals dois veículos

A Prefeitura de Guara

mirim adquiriu esta semana

;tnais dois veículos que
�"'�

,-

passam a integrar a frota do

município. Os veículos são a

--Sprinter Van da Mercedez,
com capacidade para 16

passageiros e a moto Suzuki
125 cc, para os serviços da
Secretaria de Saúde e Bem-

,GO.rTstar Social. A Sprinter é
"

. 25

2j�Õ�OSH ,

.

BI1à�
i

�2 0,
1Rl d·
[flB::;�

roda equipada, inclusive
climatisada , para o

transporte de pacientes em

tratamento fora domunicípio
e conta coni teto elevado

oferecendo ainda mais

qualidade e conforto para o

transporte de passageiros. O
modelo adquirido junto a

Stein Veículos de Joinville é

equipado com motor

eletrônico OM 611 LA com

.
injeção ele trônica,

propiciando custos

operacionais mais baixos. A
motocicleta será utilizada no

Programa Preventivo da

Dengue no mumcrpro

porque, de acordo com

GérsonPeixer, secretário de

Saúde, "é preciso agilidade
no combate aomosquito". na
região, Jataguá de Sul é o

município onde o combate à

dengue se dá de' forma

permanente.

17' Festa Italiana

,�51),

bJ

,
,

(4Iirculo
Italiano

de Jaraguã do Sul

Rainha Italiana 2007.

Ern clima de muita alegria, foi eleita a srtvAline Valentini, representante do Bairro Nereu Ramos, a Rainha Italiana
2007.
Foram eleitas l' princesa Flavia Maria de Moura (Ilha da Figueira) e 2' Princesa Rafaela Rodermel (Vila Nova).
Nosso especial agradecimento a BiancaMelchioretto, que fez um belo trabalho represcnrando o Círculo Italiano no
período de 2001 a 2006.

.
' ,

Curso de Língua Italiana - sábados

As pessoas interessadas em fazer o curso de língua italiana, estão abertas matrículas para nova turma aos sábados, no

horário das 09:00 às 11 :30h.

Informações através do telefone 3370.8636, das 14:00 às 19:00h e pelo e-mail: circulo.italiano@netuno.com.br.

Mauro Tusset
Depto Comunicação

joãozinhoIúlio Depiné
Presidente

tomadas para evitar

acidentes e prestar socorro

imediato se necessário.

TRILHAS - Qualquer
pessoa pode participar, basta
entrar no site

www.bananalama -.com.br se

BANANANALAMAinscrever e pagar a taxa de

R$ 40, além é claro, possuir
moto para realizar o percurso.
Para participar da festa não

tem custo, .pois as

apresentações musicais e

culturais serão gratuitas.

• Grupo de trilheiros da cidade de

Corupá que organiza o encontro e

através do mesmo busca incitar o

município à prática do turismo e a

realização de integração entre
motociclistas do Estado.

,..,! "j

Município sedia evento para os idosos

Pedrinho, Brusque, Gaspar,
Guabiruba, Indaial, Rodeio,

. Timbó e Pomerode. Da:
cidade-sede serão 55 atletas.
As modalidades em disputa
são atletismo, arremesso de

peso, mini-maratona, bolão"
basquete, bocha, sinuca

dentre outros esportes'.
o

As atividades se realizarão
durante todo o dia no ginásio
Ralf Knaesel na Av. 21 de

Janeiro, 2150, e serão

coordenadas pela Divisão

Municipal do Lazer e da
Família e Fundação
Promotora de Eventos e

Esportes. A iniciativa é uma

parceria entre a SDR ) e a

Prefeitura local. De acordo

com organizadores do evento,
"a intenção é os idosos se

alegrarem, fazerem amigos e

se exercitarem adequando
regras às condições físicas

(OA)

Com grande sucesso, foi realizada a 17' Festa Italiana no Parque Municipal de Eventos, ;10S dias 06, 07 e 08 dejulho
do corrente ano.

,

, Queremos aqui registrar os nossos agradecimentos a todos que prestigiaram, participando conosco e proporcionando
uma bela festa.

'

Especial agradecimento a toda a equipe de coordenação, empresas patrocinadoras, PrefeituraMunicipal, Fundação
Cultural e imprensa em geral.

POMERODE

Abrem no próximo dia 18
as competições dos 9ºs Jogos
Regionais dos Idosos que
contará com a participação de
480 atletas representando dez
cidades e disputando em 17

.

modalidades de esportes com

algumas adaptações para a

terceira idade. o, municípios
envolvidos na competição são

Apiúna, Blumenau, Dr .

ções Ambientais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Doações de Agasalho
a eotr de agasalhos arrecada,dos pela
do Aga BreithautJt aconteceu na quarta-

feira, hO gerente do Supermercado tioBairroÁguaVerde,
,

Jadir ScÍmeider, foi quem realizou a entrega na Paróquia
São· s Tadeu, ' recebeu foi Leopoldina Petry,
tu da p , Com. P1�is essa entrega, foram
doa as, somente em Jaraguá, mais de 7 mil peças pelos
clientes das Lojas e Supermercados Breithaupt. Segundo a

org ª.p da ,ç�nnpanha, isso vern mostrar o

ent9<tijitódospara alfl�a:rosmais.ne¢e$$ltados.

Curso de Ortopedia
,Nest�, sábado, 14, acontece o curso em Ortopedia e

Traumatología no Hospital e Maternidade São José. O evento
inicia as 9h30 e será ministrado por professores de Curitiba,

S�r�o ensinadas técnic�s modernas de fixação de fraturas, O
treinamento tem o objetivo de atualizar os ortopedistas, para
que' ocorra uma boa equiparação tecnológica. Conforme a
organização do curso, existem na cidade bons ortopedistas, que
atuam nas áreas de coluna, ombro, mão, quadril, joelho,
tornozelo, pé e ortopedia infantil. Todos são membros da

I
I I'

• ' f '
r

�. : I'
• ., I" 1 • I \. (' .. '.,' • ,

���ied��e I?ras,i�,dr�. ÀS ,Q���pedt� � ,Ir��rna�Q!B�Ji:.�, " """

,É neste sábado, 14 de julho, a partir das 11 h na
., Sociedade Esportiva Aliança, no Rio Cerro II.

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

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

.-
..

���_..
PIIEIIIIlIIIIDf
JIIAIúID_

CONCORRÊNCIA N° 30/2007
GABINETE DE COMUNICAÇÃO
TIPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação .de agência de publicidade e propaganda para
prestação de serviços publicitários e de propaganda, correspondentes ao

estudo, planejamento, à concepção, 8XPSU'tão e à distribuição de
campanhas e peças publicitárias para veiculação; elaboração e registro de

marcas, expressões de propaganda, logotipos e de outros elementos
identificadores, bem como programação visual; produção de audiovisuais
para captação de imagens de eventos e atividades afins e elaboração de
-vídeos Institucionais e de treinamento, execução de ações de consultoria
técnica; execução de serviços de programação visual, de projetos e de
decoração de estandes em feiras, exposições e eventos diversos; ações
de comunicação integrada, internet, captação de patrocínios, bem como

execução de serviços de promoção, e demais serviços inerentes à
.atividade publicitária, destinados ao atendimento das necessidades de
comunicação da Contratante; nos termos especificados neste Edital e
demais Anexos, A Comissão de Licitação especialmente designada pelo
Décreto nO 6,076/2007, comunica às empresas que obtiverem o edital de
Concorrência nO 30/2007, da SUSPENSÃO do procedimento licitatório, 'e
conseqüentemente da convocação para abertura dos envelopes 03-

Proposta de Preços, em razão da decisão cautelar proferida pelo Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo N° ECO -

07/00215700, até pronunciamento definitivo da Corte de Contas,

Jaraguá do Sul (SC), 06 de julho de 2007,
Celso Orlando Pirmann

Presidente da Comissão Especial de Licitação

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Torneio
A Associação dos Clubes e'

Sociedades de Tiro do Vale
.

do Itapocu participa neste

final de semana da 4ª Etapa
do Campeonato Catarinense
de Carabina Ar Seta, que
será realizada em Joinville. As
equipes serão representadas
por atiradores de várias
sociedades de tiro, sendo uma
pela Associação e outra pela
Schü tzenfest.

Curso
O Sesc de Jaraguá do Sul

promove o curso básico de
biscuit. O treinamento
acontece nos dias 17 e 19 de

julho, das 19 às 21h30. O
investimento é de R$ 20

(comerciário) , R$ 27

(conveniado) e R$ 30,00'
(comunidade). O material
está incluso no valor, o aluno
deve trazer apenas um

secador de cabelo.

Informações: 33718930.

Feijoada
.
AAssociação de Moradores

do Bairro RioMolha realiza-a
tradiciónál feijoada 'anual
neste sábado; 14'. O evento

inicia às 11 horas no salão de
Festas da Gruta do Rio
'Molha. Após a feijoada, às

14 horas, haverá bingo. O�
, ingressos custam R$ 8.

Fes.tival Gastronômico
De 16 a 22 de julho acontece o 3º Festival Gastronômico

de Pomerode. É reservada uma semana inteira para a

degustação de delfeias da cúlináría germ�nica e

intema�ionaL Commuíro charme, diferentes restaurantes
trazem noites temáticas, evidenciando cardápios
especiais. Entre as já tradicionais, se destacam a Noite
do Café Colonial (foto), NoiteAlemã e aNoite do Vinho.
O festíeal inicia com aNoite do Vinho na segunda-feira,
16, na pizzaria Carpe Diem (Rua IS de Novembro, 821).
A programação completa pode ser conferida no site da
Prefeitura (www.pomerode.sc.gov.br) .

Geradores de energia
A

.

empresa Breithaupt
instalou nos supermercados
da rede de [araguá do-Sul e
Guaramirirn, cinco grupos
geradores Maqgeral, com

alternadores daWeg, gerando
energia para abastecer e

suprir possíveis quedas de
eletricidade. O investimento

Melhorias em Pomerode

No sábado, 14, aPrefeitura de Pomerode inaugura duas obras,
A primeira é na Escola BásicaMunicipal.Almirante B(l_ITOso,
às 15h30. Concluída emmenos de cincomeses, a ampliação'e
adequação dos espaços, que atendem diariamente a mais de
500 alunos, custou ao todoR$ 101 mil.

Logo após, às 16h30, acontece a pavimentação asfáltica da
Rua dós Imigrantes (foto), noCentro, que Seráentregueofiçial
mente à comunidade, em cerimônia compresença de autorida '

des e moradores da região. A rua recebeu um investimento
total de R$ 186 mil, a via recebeu 550 metros de asfalto.

),

foi de R$ 600 mil. A utilização
destes equipamentos também
ocone' .diasiamen te . em'

horários de pico, melhorando
o consumo nas residências,
conseqüentemente econo
mizando e le tricidade e

colaborando com o meio

ambiente.

Aula aberta
Acontece amanha, no paleo

do' Centro Cultural da Scar,
ma'is uma aula aberta de

dança. A atividade acontece

às 20 horas, com o objetivo de

apresentar para a

comunidade o estágio da
Escola de Dança da Scar. Os
ingressos para a comunidade
em geral custam R$ 6 e R$ 3

(menores de 18 anos emaiores

de 60 anos) e podem ser

adquiridos na secretaria da
SCAR. Informações pelo
telefone (47) 3275-2477.Após
a mostra didática; as

atividades de dança cumprem
período de férias de 16 a 27
de julho.

• LOTERIAS
• MEGA SENA

• LOTOMANIA

POLICIAL

o CORREIO DO POY<0 �

ASSALTO ,(It,

.

"
,- ,',

Na madrugada seterça-reítà, '1
quatro homens armados
assaltaram a boate Soak
localizadanõ Bairro ,

Canasvieiras, noNorte da
Capital. 'Foram furtados R$
2,1 mil do caixa, documentos
e aparelhos celulares das
vítimas. Segundo ,

'

informações da Polícia, uma
das moças que trabalha no

local, contou que,tr�s . ,.. I
homens do bando chegaram.
à boate por volt� ctas'-2O" ,/tTI
horas de segunda-feira e

ficaram bebendo. Em torno
das 5h30 da manhã, eles '

. deixarão o local.por alguÍ1$,: �.�
momentos, dizendo que
buscariam mais dinheiro
para o consumo, Quando
retornaram à boate

'

divulgaram-o assalto. A ' ;

Polícia está investigando o , ,; t

caso,

i
.

"

Tóxico
, .'(

A Polícia Militar de ,

Florianópoiis apreendeu'
cerca de' 90' petecas de'
cocaína, 13 quilos 'de

.

maconha e 2'5gramas de'
'

( ..

. crack entre a rnadruqadae á, i
manhã cestaquínta-teíra fi. --,;'
Dois menores de idade fpré:tIjD,.
apreendidos e quatro homens

.t H ..'h.!.;
foram presos. Duas armas ,.

, , ... " ,,)
tambem foram encontradas,
As ações ocorreram nes" ,. r

''15á'ittós Varg!lmGtafl'de, rro�'�()
, i norte-da Ilha,de Santa.;.; ·;i/.'r'f
Catarina, eMonte Cristo, nqiJ,'
parte continental da Capital.

'

,11 if.

OBITUÁRIO
Faleceu ás ShOO do dia 12/7,
o senhor Nelson Ba.ssani ,

. ,i

Aldrovandi com idade de 62 ,.-;

anos. O velório fofrealizad6'
em sua residência e o

. sepuitamênto no cemitério de :

Santo Antônio ernNereu
Ramos. ,

,

Fáleceu às 13hOO do dia 12/i;'
o senhor+íerberto R�h'n córtí ',.;:
idade de 86 anos.O velório foi 'i

realizado na Igreja Evangélicà'>d
Lutherana Ilha da Figueira e o . '\

sepultamento no cemitériQ i; ·b
Municipal do.üento. b

p

CHEGOU"
NET VIRTUll f'"
BRASllEIRAO.,
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CEM BLUMENAU: COMPETiÇÃO ACONTECERÁ NO COMPLEXO ESPORTIVO DO SESI

)Equipe de natação participa
do Campeonato de Inverno
I
ao 21 nadadores

ue aproveitam para
e preparar para as

róximas competições

JULIMAR PIVATTD

JARAGUÁ DO SUL

I .

I Neste fim-de-semana, a

�quipe Ajinc/Urbano/FME
estará em Blumenau, onde
diisputa; no Complexo
, .

Esportivo do Sesi, o

Campeo�ato Estadual, de

inverno, para atletas acima de
13 anos. São 21 nadadores de

jaraguá do Sul, distribuídos
nas categorias infantil 1 (13
anos), infantil2 (14), juvenil
i (15), juvenil2 (16), júnior 1

(17), júnior 2 (18/19) e sênior
(acima de 19). São esperados
�ais de 400 atletas de todo

Estado.
!

.

O grupo vem de uma
I '

.

maratona de competições.
Foram quatro nas-últimas

?emanas, segundo o técnico da
�quipe, Ronaldo Fructuozo, o

Nadadores vão representar Jaraguá do Sul também na Dlese, em agosto, nos Joguinhos, em setembro, e

nos Jase, em novembro
__ .

Kiko. "O grupo e:S'ta bem
cansado, pois a maratona de

competições foi grande.
Mesmo assim, acredito que o

grupo fará bonito", disse Kiko.
As provas serão divididas em

quatro etapas, sendo que no

.

período da manhã nadam as

categorias júnior e sênior, e no

período da tarde as categorias
infantil e juvenil. Esta

competição servirá de avalia

ção do grupo que estará repre
sentando Jaraguá do Sul na
Olesc em agosto, [oguinhos em
setembro e Jasc em novembro.

Os nadadores da equipe
são: Gislaine Mello e Helena

.

Gschwentdner (infantil 1),
Amanda Guimarães, Ariana
Félix, Felipe Mathias e Pedro
Comazzetto (infantil Z),Mariê

Jusnça decreta prisão de Kia
i '

1 -

'

�AOPAULO
! A Justiça Federal acatou

� denúncia feita pelo
Ministério Público sobre a
r

:

parceria entre Corinthians e

IMS!. O juiz Fausto Martin de

panctis, da 6ª vara em São

�aulo, determinou as prisões
,

!de Kia [oorabchian e Boris

�erezovski. Já o presidente
If\lberto Dualib foi
I

:denunciado por lavagem de

ldinheiro e formação de

iquadrilha ..
L Omáximomandatário do

�clube alvinegro não foi o'

Nnico. Renato Duprat, que
�vem falando em nome do
�fundo de investimentos, o ex
i'diretor Paulo Angioni,
t atualmente no Vasco, o vice
�presidente Nesi Curi e o

!advogado Alexandre Verri
"

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

���--------------------------------�.

Kja: prisão decretada pelo MP

também estão entre os

denunciados pelos mesmos

crimes supostamente
cometidos por Dualib.

Kia Joorabchian,
executivo da parceria, e Boris
Berezovski, tido como o

principal investidor, que
tiveram suas prisões
decretadas, não estão no

BrasiL O mesmo vale para

Nojan Bedroud, diretor da
MSI Londres no início da'

parceria e apontado como o

possível sucessor de Kia. A

Justiça Federal determinou
também o.bloqueio de todos
os-recursos que o Corinthians
venha a receber do fundo de
investimentos. O clube não

poderá utilizar os valores
creditados em suas cop.tas
provenientes do contrato de

parceria.
O departamento jurídico

da agremiação alvinegra
promete se posicionar sobre
todas as acusações na tarde
.de hoje. O MSI ainda não se

pronunciou.

Disttibul�ão gratuita de:
Refrigerante
Pipoca
Algodão Doce
balão

8rillcadeiras:
Palh�o .

Coma Elastica
Piscina de Bolinha

F�ira do Livro..
de Rua

Cbcal: Praça .Rngelo Pi,azera
Abertu'ra às 14h do dia 19

.

.

Pªra demais 'él�ividaq@s, aç@�se www.jaraguag�sul.��:.gov.br
,oi'-

' ','

',""
. ",' 'x.'

Nazário, Paola Mattos, Aléxis
Schroeder, Gustavo da Silva e

Willian Fabiano (juvenil 1),
Henrique Fructuozo e Otávio

deAzevedo (juvenil Z), Soelen
Bozza, Jan Doubrawa e

Rodrigo Demarchi (júnior 1),
Bárbara Hermann e Eduardo

Junkes (júnior 2), Marina
Fructuozo, Nathália Krelling
e Talita Hermann (sênior).

09 1.7/07
o

Botafogo .

ameaça Dodô
;""

por causa da esposa.. ::.
,-"

'r:�:::" �: "" ;':,:

RIO DE JANEIRO

Ontem, o vice-presidente
de futeboldo Botafogo, Carlos
Augusto Montenegro,
ameaçou rescindir o contrato
de Dodô, por causa do doping
em queo jogador se envolveu.
Em entrevista, a esposa de

Dodô, Tatiana Lucas,
desabafou ao falar sobre o

assunto e deu a entender que
a culpa pela presença de uma
substância proibida na, urina

de seu marido pode ter sido
do Botafogo.

"Estamos com o Dodô o

tempo todo, desde que a

instituição Botafogo seja
respeitada e preservada. O Dodô: futuro ameaçado no Fogão

clube está acima de tudo. Se estar mais aliviada por ter
alguém botar a culpa no outro desabafado, mas não mudou

para se defender, o problema nada. Não adiantou n�d.p.,�,l�\
fica sério e o vínculo cessa no falar. Serviu para dizer q\Je"o'
ato", esbravejouMontenegro Dodô está falando a verdade,

.

..

em entrevista à Rádio Brasil. mas isso a 'gente já sabe. Não.
Montenegro ftisou que até precisa ninguémfalar, 'pbrque
entende a situação pela qual a gente conhe�e' e"fe'i ;1,
passa a esposa de Dodô, mas contínuou'Montenegro. Àié'nl"
pediu mais tranqüilidade. de v�ltar á ;fir\rrl�r" cihJ'
"Não me surpreende, porque acredita na lnocê�d� Je'
a família deve estar vivendo Dodô, o vice de futebbi
um drama. Mas tudo tem alvinegro contou que todos n�,
limite. Alguém devt colocar cl��� �pt�C?,,�¥1:��flhf4?�.;�8-
que o .desespero nao leva a descobrir como 6 atacante

nada", afirmou.
-_."

ingeriu -a:-s�bstâricia proibida-;
''A esposa do Dodô pode e pediu paciência.

PROGRAUCII

09 a 30/07
, , ,

AberturéJ da Exposição do Projeto "Bordando J�raguá"
Local: Museu Histórico MUr:Jicipal.J;:mUiq,da SUva
Horário: 19h30min

Ôncina de Plantio de'Frutíferas eín vasas
"Semeando Frutos" - FUJAMA

�.9Cal: Prefeitura d��araguá do �,ul
Horário: 8h às 12h e .i3h às i6h

11/0{'

13/0; CQncel'tp com o Corª, .ColI�gium Vocale
Local: SCAR - Pequeno Teàtro
Horário: 20h

Concerto da Orquestra Filarmôntca de Jaraguá do Sql
Circuito Catari,r'lense,de OrCluestras
tocai: SCAR ':'Grande Teatro'

/

Horário:'20h

Não pereaI Dia 21tem Preleitura nos Bairrosl·
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 paraprogramas habitacionais,Atualização de
Cadastro do SUS, Verificação de Pressão Arterial e Glicose, Cadastro de 801sa

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 CO/YI REBELPES COVER!
TRA6A A SUA �A/YI(L1A , S'US A/YI150S , PARTICIPE!

.HumoRADI

local: lM.UWaldemarSchmitz -Ilha da figueira - Horário: 9h às 17h JARAGuA DO SUL

14/07
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ARQUIVO/PIERO RAGAZZI

Futsal estréia este ano no Pan e já deve ficar de fora do próximo, em 2011 ; sonho olímpico começa a ficar distante

Futsal fora río proximo Pan.
e rúgbi e raquetebol entram

RIO DE JANEIRO

A Odepa (Organização
Desportiva Pan-Americana)
decidiu, em assembléia geral
no Rio de Janeiro, excluir o
futsal dos Jogos Pan
Americanos. Segundo o

presidente da entidade,

Diretor da Odepa não quis explicar os motivos sobre a retirada do futsal

Mario Vázquez Rafia, a

modalidade não cumpre as

exigências necessárias na

carta olímpica. "O futsal foi
uma autorização especial
dada para o Rio de Janeiro ..
Mas não podemos mantê-lo

.

no Pan porque não cumpre as
.

'" . ."

regras necessanas para ISSO ,

disse o presidente da Odepa,
sem, no entanto, explicar
objetivamente quais regras o
esporte' não cumpre. Em

compensação, o rúgbi e o

raquetebol voltaram ao

programa dos Jogos.
A inclusão de novas

modalidades no Pan de
Guadalajara, em 2011, ainda
é possível, mas Vázquez Rafia
deu a entender que as

possibilidades do futsal são

remotas. A Assembléia
adicionou, além do
raquetebol e do rúgbi,
beisebol e softbol, que foram
excluídos dos Jogos Olímpicos
de 2012 e se despedem do
programa olímpico em

Pequim-2008.,
"Eu quero Jogos Pan

Americanos melhores, mas
nós temos a obrigação de
administrar o esporte da
melhor maneira. Não posso

propor maisInclusões. Já,
temos os 28 esportes do
currículo olímpico e hoje
incluímos. mais quatro.
Gigantismo não é nossa

intenção. Pouco pode ser

bom", afirmou o mexicano.
A inclusão do futsal no

Pan do Rio foi conseguida

apenas depois de muita.

negociação do comitê

organizador. O técnico da
seleção, Paulo César de
Oliveira, O' PC, já previa a

exclusão do esporte. No Rio
2007, a modalidade foi

relegada a uma arena

pequena, para apenas 3.500

pessoas, no Rioceritro. Os

jogadores. chegaram a

reclamar.

Secretário, geral do CO
Rio, Carlos Roberto Osório
ainda acredita em uma

mudança no quadro.'
Segundo ele, a "expectativa
é que com o sucesso no Pan
do Rio, o futsal pavimente o

caminho para sua inclusão no
Pan ou nas Olimpíadas no

futuro".

Doping'pode tirar
Jaqueline do Pan,
RIO DE JANEIRO

.
A ponteira Jaqueline foi

flagrada em um exame

;" "ápüdoping realizado na Itália
i·

rio dia 10 de junho, quando o

time que defende, o Jesi,
.
e\-i£rentou o Perugia, pelas
finais do Campeonato
Italiano. O resultado foi
divulgado ontem pelo Comitê

.�. Olímpico daquele país e

coloca em risco a participação
da atleta no Pan-Americana.

"Eu estou sabendo disso
. também agora, e não sei se
vale para o Pan. Estamos

chegando agora ao Rio e eu

I'

ainda não li a matéria", disse
o técnico da seleção
feminina, José Roberto
Guimarães. A substância
encontrada no exame foi um
estimulante conhecido corno
sibutramina. Ela aparece
como "substância específica",
que é particularmente
suscetível" a um uso não

intencional, por ser largamente
encontrada em produtos
medicinais. Por conta disso, o
doping pode resultar em uma

redução na punição do atleta,
caso ele alegue não ter tido a

intenção de melhorar seu

desempenho esportivo. Capitã Lucila feliz por estrear no dia de sorte, uma sexta-feira 13

.1.
I

Handebol feminino
lnícla busca pelo tri
RIO DE JANEIRO a Chave A é formada pot

Argentina, República
Dominicana, Paraguai e Porto
Rico. O técnico da Seleção
Feminina, Juan Oliver)
acredita que a ansiedade sera
o principal adversário da
estréia. ''A Seleção do México
está em franca evolução. É

.

um adversário que sempre
joga com muita vontade. Por
-isso na nossa primeira partida
temos que estar muito
concentrados para fazer um
bom jogo e assim passar 1ft

ansiedade da estréia", disse o

treinador.
FUTEBOL - O Brasil

A Seleção Brasileira de
Handebol Feminino inicia

hoje a luta pela medalha de
ouro nos Jogos Desportivos
Pan-Americanos do Rio de

Janeiro. O Brasil quermanter
•

o desempenho que teve no

Pan de Santo Domingo, na
República Dominicana, onde
conquistou o título nas duas
categorias. A equipe feminina
busca o tri-campeonato e

estréia hoje, às 10h, contra o
México. Já o masculino fará
o primeiro jogo amanhã, às

14h, contra o Chile.

Após à sétima colocação iniciou a participaçâo no Part..
no último Mundial, a Seleção Americano de 2007, no Rio
Feminina chega como a de Janeiro, com o pé direito;
grande favorita ao título dos ao derrotar o Uruguai por 4xO
jogos. O handebol feminino em jogo válido pela primeira
deu um grande salto. Em

,
rodada do grupo A' db

�ingo, apenas duas campeonato dé futebol,
atletas jogavam fora do país, feminino. N a par tida, \

na atual seleção, onze das realizada no Engenhão, a

quinze jogadoras convocadas equipe. brasileira foi sempre
atuam nas melhores equipes' superior. Os gols foram
da Eur6pá:.' ... (". .1',. ,marc.ados por Da\\iela',A.:ly.e:�JAs�6t'��-ilaTas estão na' . 8r{stiane, em côbr,�hç8)de
Chave B, ao lado de Cuba, pênalti, Rosana e, np'v"áme9:��.í
Canadá e México, enquanto Daniela Alves.

Capitã Lucila feliz por estrear no dia de sorte, uma sexta-feira 13

AtletaS da região no Pan

Samuel Lopes
tiro (carabina deitado)

Djeniffer Vasques
Hóquei sobre a grama

Valdin
futsal

Tiago
futsal )�

futsal
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FECHAM O PRIMEIRO
SEMESTRE ACIMA DA
MÉDIA NACIONAL

íNDICE BRASILEIRO DE
CONTROLE DA CORRUPÇÃO
PIORA, DIZ PESQUISA DO BIRD @B3

CIDENTE DA GOL: TRANSPONDER ESTAVA DESLIGADO

Pilotos são os culpados �

egundo o relator
o relatório da CPI do

Apagão Aéreo aponta
que os pilotos e os

controladores são os

o relatório parcial da CPI
doApagão Aéreo naCâmara,
elaborado pelo deputado
MarcoMaia (PT-RS), respon
sabiliza os pilotos norte

americanos doLegacy Joseph
Lepore e Jan Paladino; e

quatro controladores de tráfe

go aéreo brasileiros pelo aci

dente com o Boeing da Gol,
em setembro de 2006, que
deixou 154 mortos. O relató
rio será apresentado nesta

quinta-feira por Maia à CPI.

No documento, Maia, que
é relator daCPI, considera os

norte -amer icanos como

principais responsáveis pelo
acidente e denuncia os dois

por dolo eventual (aquele em
que se assume o risco de

produzir o resultado). "Todos
os elementos dão conta que
o transponder estava

desligado e os dois estavam

em uma rota em contramão",
disse Maia.

, O relator também denún
da quatro controladores pelo
aCidente e os responsabiliza
ar homicídio culposo

O acidente com o Boeing da Gol aconteceu em setembro de 2006 e

deixou 154 mortos

(quando não há intenção de
cometer o ato). ParaMaia, os
controladores falharam por
não rerem prestado informa
ções adequadas.

Maia disse que depois do
recesso parlamentar (de 18 a

1 º de agosto), a CPI do

Apagão Aéreo dará início a

uma nova etapa de

investigações. Nesta segunda
fase, a CPI pretende se

concentrar em três temas

específicos: sistema de
controle do espaça aéreo,
novo marco regulatório para

o setor e contratos da Infraero

(estatal responsável pelos
aeroportos) .

SENADO - O relatório de
. Maia segue o mesmo caminho
da CPI do Apagão Aéreo do

. Senado. O senador Demós
tenes Torres (DEM-GO),
relator da CPI no Senado,
também atribuiu a quatro
controladores de vôo do
Cindacta-I (Brasília) e aos

pilotos do jato Legacy a

responsabilidade pelo
acidente com o Boeing da
Gal. (Folha Online)

TRABALHO

Pagamento do
PIS inicia
em agosto

No dia 8 de agosto os

pagamentos dos abonos
salariais referentes a 2006 co

meçarão a ser feitos pelaCaixa
Econômica Federal, no caso

dos trabalhadores da iniciativa

privada (PIS), e peloBanco do
Brasil, para os servidores

públicos (Pasep). O saque

poderá ser feito nas agências
bancárias até o dia 30 de junho
de 2008. O abono no valor de

r. um salário mínimo (R$ 380)I

será pago de acordo com a data
ti'e nascimento, no caso do

PIS, e conforme o final da
. inscrição, para o Pasep.

TURISMO

Aposentado
terá credito

para viajar
Os aposentados terão a

partir de agosto uma linha de

crédito do governo para viajar
pelo Brasil pagando juros
menores. A linha de. crédito
FATTurism:oSênior é parte do
programa Viaja Mais Brasil
'Melhor Idade, que o Minis-

.

tério do Turismo lançará em
.

agosto, nos mesmos moldes do
sistema de crédito consignado.
Os aposentados e pensionistas
poderão obter empréstimos
para a compra de pacotes

turísticos.apenas no Brasil, de
até R$ 3 mil. Os juros serão de
até 1% ao mês. O empréstimo
pode chegar a 24 meses.

legalização de sacoleiros
visa ajudar Paraguai'
- Jr .•

(I

. 1

Cerca de 400 mil brasileiros trabalham no Paraguai

BRASíLIA que a valorização do real é o
preço do su�esso da econo

mia brasíleíra. Segundo ele,
o Brasil tem um comércio

externo elevado, com saldo

positivo, a economia está

mais sólida, caminhando
para o grau de investimen
to, e isso tudo' atrai mais
dólares. "Estamos pagando
algum preço do nosso su

cesso. Mesmo assim,' a indús
tria está crescendo", disse.

Apesar de destacar o

crescimento industrial, ele
reconheceu que alguns
setores estão sendo mais

prejudicados e, para eles, o
governo adotoumedidas para
baratear o custo do capital
financeiro e também o peso
dos impostos. Mantega
ressaltou que o regime de

flutuação cambial é o melhor
regime e lembrou que
artificialismos na política
cambial não dão certo no

longo prazo.

Q ministro da- Fazenda,
GuidoMantega, informou que
a medida .que regularizou a.

atividade dos sacoleiros do

Paraguai teve por objetivo não
asfixiar a economia do

Paraguai, diante do fato de

que a fiscalização na fronteira
conseguiu reduzir fortemente

. o fluxo ilegal .de produtos
daquele país para o Brasil.

Segundo ele, o governo,
diante da necessidade de
combater o comércio irregu
lar e, ao mesmo tempo, de

ajudar os países vizinhos,
resolveu regulamentar a ati
vidade, estabelecendo uma

tributação e limite financeiro
de produtos que podem ser

trazidos. "Prefiro regulamen
tar do que não fazer nada",
disse, lembrando que traba
lham no Paraguai cerca de

400 mil brasil�iros.
REAL - Mantega afirmou
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SEMANA DE SAÚDE DA MULHER

cadernob@ocorreiodopovo.com.br

A partir de agora é ·Lei
Serão realizados de
bates com profissionais
da saúde e distribuição
de material informativo

FLORIANÓPOLIS

A instituição da Semana de
Saúde da Mulher {oi aprovada
por unanimidade na Assem
bléia Legislativa. A deputada
Ada De Luca (PMDB)
apresentou o projeto de lei 50/
2007 com o objetivo de
"contribuir com as políticas de
saúde direcionadas para as

mulheres catarinenses e somar

esforços no sentido de informar
eorieritar a população sobre as

questões de saúde feminina" ..
A Semana de Saúde da

Mulher será realizadanomês

maio, na semana que

compreende o dia 28, data em
que se comemora o "Dia
Internacional de Luta pela
Saúde da Mulher" e o "Dia

A deputada Ada De Luca foi quem
apresentou o projeto de lei

Nacional de Redução da
Morte Materna". Durante os

sete dias serão realizados
debates com profissionais da

saúde, distribuição de material
informativo sobre formas de

prevenção de doenças e a

necessidade de exames de

rotina, realização de exames

como verificação da pressão

arterial, glicemia e colesterol;
além da apresentação de
vídeos e documentários volta

.

dos para a saúde da mulher.
A melhoria da qualidade

de vida das mulheres passa,
essencialmente, pela atenção
integral à saúde em todas as

idades.
As mulheres representam

· hoje 50,77% da população
brasileira, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE, o equi
valente a mais de setenta

milhões de pessoas. Dessas

mulheres, cinqüenta e oito
milhões estão em idade

reprodutiva. As estatísticas

apontam como principais
causas de morte entre as

· mulheres a incidência de
doenças como câncer de colo
de útero, AIDS, câncer de
mama, hipertensão, osteo
porose e diabetes. Namaioria
dos casos o diagnóstico pre
coce e o tratamento adequa
do podem ter salvar �idas.

E,est.as de outubro'
�,,,

.
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são 'lançadas na Capital
DIVULGA AD

FLORIANÓPOLIS

. o governador em

exe�dCio Leonel' Pavan

participou juntamente com o

secretário de Estado 'de
Turismo, Cultura e Esporte,
Gilmar Knaesel, e o

presidente interino da Santur,
Valdir Walendowsky, do

lançamento das festas de
outubro em Santa Catarina.
O

.

evento, realizado em
', Florianópolis, pretende
divulgar as festividades em

outros estados.
Ao todo serão 16 festas

típicas que terão o apoio do
Funturismo, investindo mais

de R$ 1 milhão no turismo

catarinense. ''A diversidade

geográfica do nosso Estado,
nossas diversas etnias, a

simpatia e a alegria do nosso

povo já se apresentavam como

atrativos do nosso Estado. As
festas de outubro vêm firmar
mais uma atração da nossa

Santa e Bela Catarina",
afirma o secretário de

Turismo, Cultura e Esporte.
O evento aconteceu

também ontem em Curitiba.
No sábado, 14, em [undiaí,
interior de São Paulo. O
objetivo é promover as festas

que acorrerão no mês de
outubro em Santa .Catarina
aos agentes de viagem
daqueles estados.

EDUCAÇÃO

UFSC adota
sistema de' cotas
A UFSC aprovou um

sistema de cotas que reservará
20% -de 4.095 vagas para

egressos de escolas públicas e

10% para negros vindos da
· rede pública. A universidade
tem 20 mil estudantes de
graduação e 10 mil de' pós
graduação (que não ado-tará
o sistema)'. Segundo a ins

tituição de ensino, o número
de estudantes negros e pardos
equivale a 4% do total de
aluno; Cerca de 18% deles
estudaram em escolas
públicas.

OBRAS

Inauguração em

Barra do Sul
Luiz Henrique esteve

ontem em Balneário Barra do
Sul para inaugurar o trecho de
1,5 quilômetro da Avenida
São Francisco' do Sul, na
localidade de Salinas. A obra,
orçada em R$ 765,9mil, conta
comR$ 666mil de recursos do
Governo do Estado. Luiz

Henrique participou também
do cerimonial de abertura da
15ª Festa da Tainha. O asfalto
do trecho das Salinas era uma
obra esperada há mais de dez
anos na região.
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Pelo Estadd,�,

Depois de muita negociação a
.

subcomissão de política,�gríc,�lâ�.':: .' 1;" . V�endividamento e renda rural fecho!:,( :..' .

acordo com o governo para o páganier1tdS �
das dívidas acumuladas,dos pl:oputores. '. I ·1
rurais. O martelo foi batido dura'nté' , ',1
reunião'na tarde desta,quarta-feita;':' ':, :l
11, com parlamentares da bancada do

'

agronegócio, técnicos da Confederaçêc -. ; 1
da Agricultura e Petuária do Brasil (CNA)
e da Organização das Cooperativas "

.

Brasileira (OC8) com omlnlstro da
'.

Agricultura,. Reinhold Stephanes, O .

deputado Valdir Colatto (PMD8), , f
representante da Comissão da Agrlcuitwa .'

a integrar o Grupo deTrabalho do Endividamento Agrícola; explica que o acerto .' 11

prevê a rolagem integral das parcelas de custeios das safras' 2003/04,. 2004/05 e
' ) n 5

2005/06, estimadas em R$ 1,8 bilhão, que vencem neste ano, para dozemeses'
.

, g C
após a liquidação do contrato.
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.Bl�l'A Macedo Agroindustrial, ccim�l�t� )10Jf!Ol �

(13) 34 anos de fundação cortl,'éxpedat1Y2
vas otimistas ainda; para 2Q07·. A ie-mpresf1-n '

projeta crescer 13,19% em faturam�f'!t�_
apostando na dfverslficaçâo de produto'SBJ
no mercado interno. A empresa '�estiffiilJ
50% de sua produção paraexpçrtaçêo.e.s
hoje vende para mais de 20 países na ElOj�
ropa, América do Sul; África e,A�ia.· .

.' ',' .. , 511

.

Novo presideí1t� :. " ': rns
o senador Neuto de ,COhtO (PM[)B�SC) é 9r e

novo presidente da Comtssão de ·Agri.çlJkob
tura e Reforma A�r,.�r�ai{CRA.• )é �Vai _$.4b._$tl���·""? ex-senador JQ�9.�I�;1Rqnz J��B�jRf!. .

que renunciou ao manaato, depoIs que ,bJ
Mesa do Senado decidiu ehca'minhár-'a�5b
Conselho de Éticà represerrtação cio PS0_fu
contra ele. .
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Supermercados
,.

A
As vendas doS'SuperlT'ercados cat�ri"e'krl
ses cresceram 4,67% em ,maio deste !'I'��m�
comparado a maio de 2006,'�egunqo
pesquisa reallzada p�l!'I WB TelecQn;l parâf1
a Associação Catarlnense de Supérrnercêor
dos (ACATS.). Quando o comparatlvo é fe�"I is
to com o mês anterior, abrll, houve quedn�
de 0,95%. No acumulado do período, eiW5
2007 o resultado recuou para 2,600/0,. ENPi1
relação a março o desempenho calu terOâgB
de três pontos perçentuais, mas'ainda � ÚJ
positivo. .
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. Dese-nbàrgadores' ;:*' . . � o

O Plenário da Alesc áprovou, por, ur{a:ní�o
dade dos 35 deputados presente�, (1) p'rQj�

.

to de Lei Complementer 27/07; de.'origem
do Tribunal de Justiça, que :amplia .de, '.'
para 50 o número. de desernbarçédores .

.daquele poder. Desembarqadores ��ti¥....

,ram presentes nas ga,lerias\prestigianê[cr' ,

votação, entre eles o presídente do TJ, Pe-
dro M�noe��brer:l�:: 1, ;'" \l;'� ,

A -dlscussão e votação da Léi de Diretr!!.�3
'

Orçamentárias (LDO), que servirá de �a�ê
para o orçamento de 200�, foi aitôriic� Q�
sessão ordinária da última .quarta-feíra (1 f}
na Alesc. Aprovação por unanimidade hãOH
foi sinônimo de consenso.. A matéria. te��hJ
grande repercussâo quando da análise d���f
emendas propostaspela bancada de oposl'
ção e inúmeras ressalvas. '

,
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PIB
O crescimento do pólo tecnológico de Flo
rianópolis levou a cidade a ultrapassar, pela
primeira vez, o PIB de Blumenau, segundo a

revista Exame. Setor de tecn�senta
a principal economia da Capital, superando o

turismo. Segundo a reportagem, a tecnologia
tem uma arrecadação de impostos 2,5 vezes

superior e cria 63% mais empregos do que o

setorturístico. Joinville lidera o PIB em Se.

, Combate à impunidade
· A senadora Ideli Salvatti (PT) irá se reunir
com a presidente do STF, Ellen Gracie, para
conhecer o diagnóstico sobre a morosida
de da Justiça e as causas da Impunidade:
ldeli é responsável pelo reque'rimento para
a criação do grupo de trabalho para o com
bate à impunidade, criado pela Comissão

! de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado. "Se háfalha na lei processual, é
nossa obrigação corrigi-Ia, afinal o Judiciá-

· rio segue o que está na Lei, então, a tarefa
de legislar é nossa, para garantir a celerida-

· de dos processos'; argumentou.

Reforma agrária
"0 modelo adotado pelo governo para con
ceituar terra produtiva é um engano': A opi
nião é do deputado federal, Odacir Zonta
(PP-SC) que condena a proposta do governo
federal' de aumentar os atuais índices de pro
dutividade rural para fins de reforma agrária.
O parlamentar realça que os produtores ru

rais brasileiros, além de preocupados com

a grave crise enfrentada pelo agronegócio,
sentem-se intranqüilos frente às informações
de que o governo brasileiro está revendo os

índices com a finalidade de aumentar a dis
ponibilidade de.áreas para desapropriações.

SCGás
A Companhia de Gás de Santa Catarina -

SCGÁS - atingiu no início deste mês a signi
ficativa marca de 300 clientes consumidores
de gás natural. O recorde foi atingido com a

ligação da empresaWetzel S/A, em sua nova '

unidade da divisão de produtos de alumínio,
localizada no Condomínio Perini Business
Park, em Joinville. Ivan Ranzolin, presidente
da SCGÁS, revelou que o contraio assinado
entre a Wetzel e a SCGAS prevê o consumo

de 3.800 metros cúbicos de gás natural por
dia. Acrescentou que o sistema será inau
gurado oficialmente pelo Governador Luiz
Henrique da Silveira no dia 18 deste mês.
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Refinanciamento . ;:

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC
·
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Diário'da Manhã - Diário do Iguaçu - DiáriQ;.o�pl1JTempo - Folha da Cidade - Jornal da Manha �b! o 5
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SSQ·PARLAMENTAR COMEÇA OFICIALMENTE NODIA 18 DE JULHO

ongf�&�o aprova LDO
" entra-em -recesso

• PELO
Pelo menos 21 pessoas morreram e 50 ficaram feridas quando

dois suicidas detonaram cinturões explosivos na casa de um líder

tribal, perto da cidade de maioria sunita de Faluja, no oeste do

Iraque, informaram fontes policiais ontem.

É o segundo ataque neste mês cometido pelos rebeldes contra

chefes tribais que lutam contra o grupo AI-Oaeda.
Os suicidas atacaram a casa do xeque Mushen ai-Khalaf, chefe

da tribo'al-Yumailat, quando ele realizava uma reunião com membros

de sua tribo. Ainda não se sabe se foi atingido pelas explosões,
disseram as fontes.

O líder havia convocado o encontro para pedir aos membros de

sua tribo que se alistassem na polícia e no exército para combater

a· organização AI-Oaeda no Iraque.
É o segundo ataque com essas características em menos de

um mês. Outros seis líderes morreram quando Um homem-bomba

atacou um hotel em Bagdá, no dia 25 de junho, quando os chefes

se reuniam para coordenar seus esforços contra o grupo terrorista.

'Atentado
suicida deixa
21 mortos
no IraqueVALTER CAMPANATO/ABR

Iv, de denúncias"
e ador Renàn,: ' ',

àl' eiras' ptef�rj�,,'
*' presjdit/� sessão ,

, :.,�;:;,':,,':;�\�:, ,\: ,', .: ';;
ILIA> ,',' :'

'. ,

"i�t\�": ..
:,l'· <>;,.�.: ,'o ._" " :;

:1' .

Ataque foi contra
um líder sunita

que é inimigo da
al-Qaeda

texto d6:projet0 de Lei

iretrizes Orçamentárias'
( D.')' �prQv�4o. \la quarta-! .'

ir ,�ll,; pdi:,&p�tàdos e
.

5 n dor'�s;�;.��': :sçs's�o:. do
o g�es'so;;, .��i�cipnal

'

no

le ário da Câmara, é

sicamente O'que a qorpis,são
ista de Orçamer\�9, .��'y���
ro�'�9�. J?�"r�fi�a�feita; ,:10;,; ':' ,

Stigu%i�;:91 ,pre.si.�,enté 'da
orrfi�s��r��nador)óséMara- . Deputado NáfCio Rodrigues (PSDB-MG) preside sessão para votação

, ã�:Stt0PB;-P�), f��a,ll1: 'da�bOpara 2008
ect&'ls��icll'al;gun� acordos, deputado [oão Leão (PP-BA),

l' �->�. !_\, _.;.: '. .' ,

.

,m9a_:Ç>PQ�f�:a?, p:::ra que 'o infdrrnou que foram feitas
\

�'tct: fi�Glr fosse apfovado, " pequenas modificações no

ntre eles ds;1;�ferer{te's'\.�os texto para adequar algumas
hamados "re�tptSl:'ç).�P�r�'ie., ;,:,��ívindicações dos partidos.
os ���;i�p�;�����itrp,:,;;�!ria�'e �1+:'He' disse ainda que no caso

j do�ii#�s::e,stat,ais;,' '�"; : ;, ,,:: da, reivindicação da Frente

1I!'��W.itt>qitói! d�2i,l;tidalie": (rP�r1�fuentar da Saúde, que,
otJ�'�M�r"líf�s 1i'Qe"'JáiHgRft' -'cG"/�in �'umen�o�de'15 %

, , St'" �I,.,tj<:+ ','>TFl�qr.:rt'l t',f. ,,,q "er"Gl", 'U ;, {; I ,

, de�M��r,:i?�pa,\en��,�õ'���,: :"':pã�� ó,s,pr�cedi�entos.rilédi-
, J&ià{ ,grande1' vitcna', '

cos e hospitalares do Sistema
omemorou. " Úni�o'de Saúde (SUS), ficou
',' A líder' dg�\,g:�¥�,tno:'b:o·, 1" 'acertado coin o ministro José
,w�1!ress�, s�nà?pia ,�os���a

,.,,'

Gomes Tern:porã� um r�aju�te
a��i,(f�DB.¥A),ta,mbem de 8,7 % a partir de janeiro

on�\de,i�u iU�ID;a;. vitória a
- de2008.

"

rotâç�d'dd/êl�PQs�dv6 que ,

Embo�a ainda não tenha

,

ai (é�er':�,s'R����ig�rí:li�;�a�a .

'

sido aprovada pelaCâmara e

, e��m{:�ç,ão,',da pr9Posta ' .pelo Senado a Proposta de

)rç��nt��:(f:íárà:2008. Com ,Emenda à Constituiçãot . .., ,;.i ... ,("� .t," . , '!' ,

a�y.ll���,cf�,LDp, dt�p�ta- (PEt)' que prorroga a CPMF,
os � ��na.dQ�¢s entrarão em o relator aceitou no texto da
ecesso parlamentar no próxi-> LOO a previsão dos recursos
o �ia. �8: � .$R.0�\�mrr���0!, .

':. (cerca de R$ 32 bilhões) a

0����9;Ro.:ªla 1� ,'�T.��,()s�o. . s.erelyl arrecadados com a

'���r��àt,?r,::40/;Ptàj�,t9, ,cobrança da contribuição no
I:}',�:�<,.: '1, <·�·�t,

.' ,

"
.. 1 e,

ROUBO EM BANCO Ladrões roubaram quase 300 milhões

de dólares de um banco em Bagdá, informaram a polícia e

uma autoridade bancária ontem para a Agência Reuters,
Este parece ser um dos maiores roubos no Iraque desde a

invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003.

Missão
O Conselho de

Segurança da ONU deve
autorizar o envio de até
,26 mil soldados e

policiais a Darfur, mas a

implementação da força
vai levar meses. Além

disso, o órgão terá ainda

que encontrar pessoal
suficiente e

colaboradores no Sudão,

PASSAGEIRO SUSPEITO Um avião da American Airlines

cue seguia de Los Angeles para Londres foi desviado na

manhã de ontem para Nova York, depois que a tripulação
relatou a presença de um passageiro suspeito, informou a

autoridade de segurança dos fransportes dos EUA.ano que vem..
Sem a obstrução da,

oposição, prevista em função
das denúncias contra o

presiderite do Congresso,
senador Renan Calheiros

(PMDB-AL), a sessão de

quarta-feirafoi presidida pelo
deputado Nárcio Rodrigues
(PSDB-MO), vice-presidente
da Câmara e do Congresso.
Alguns líderes de oposição,

AUTOCRíTICA DE CUBA O ditador cubano, Fidel Castro,
,

atacou as "desigualdades e privilégios irritantes" que

surgiram no pars pela introdução do dólar e do peso
conversível (em dólar) e criticou quem gasta muito

combustível. As declarações estão no artigo "Autocrítica

de Cuba", ,divulgado esta, semana.

. Ataque
Pelo menos quatro
pessoas morreram e

outras cinco ficaram
feridas ontem depois que
um suicida detonou um

cinto de explosivos entre

dezenas de pessoas em

um casamento na cidade
de Tal Afar, no norte do

Iraque.

Ex-soldados irão ao Parapan
Os Jogos Parapan-Americanos de 2007 contarão com a participação
de ex-soldados americanos que foram feridos em combates no

lraquee acabaram levados a trocar o campo de batalha pela arena
esportiva.
A competição será realizada no Rio de 12 a 19 de agosto, logo
após a disputa dos Jogos Pan-Americanos 2007, que começam
hoje.
Scott Winkler, 34, é uma das esperanças de medalha de ouro da

equipe americana de atletismo paraolímpico. Ele conquistou sua

vaga para o Parapan ao bater o recorde mundial da categoria que

disputa de arremesso de peso.
Ele ficou paraplégico após cair de um caminhão de munição em

Tikrit, no Iraque, em 2003. Ele disse ter enfrentado seis meses de

depressão profunda após seu acidente, mas o esporte o ajudou a

superar o trauma.

_

no entanto, aproveitaram
para pedir que Renan deixe

a'ptesidência do Senado e do

Congresso,
,,� ,"Se o senador Renan

Complexo
Relatório dos EUA sobre'

Iraque foi anunciado
ontem. Segundo o'
documento da Casa
Branca, a segurança no

Iraque permanece
'extremamente

, desafiadora e complexa',
e a AI Oaeda deve
aumentar os ataques.

tivesse vindo presidir a sessão
de votação da LDO haveria

desvio dos debates. Mas Com

a presidência do deputado
Nárcio os debates se

concentrar�m na discussão

do projeto", disse o vice-líder
do PT, deputado Mauríco

Rands (PE). (Agência Brasil)

2'é:�",:·j"," .. f·; t»,: "4. � 'j' r".�

,rà:'slJ;"n'ã:o',�eslá,íerri um
:5;/- !i' i,,y;;·' :�<.,' ";",:.,,,-,. � .'.; -. '1- ,

ar de' lama, 'diz' Dilma�
. (:í; {. '<rf; �

�\lf�'f
'

;.�.>:
'i

i: l:�:�:���t maturidade

ftrhirii�tr� da;C�$�',CiVil;' .. ,A ministra afirmou que

il�?' 'R.b;M�Hf;idisse 'não há, por parte das instituições,
cr@,W:l¥.i4�e;','6 :Bl{â�{l iest�ja

"

urna melhora muito grande,
,�f��i���Q;��.:�-�' ,��r de iÍf,\�, pessoas podem ser

ama: Seglindo a ministra, o
ue

-

está acontecendo éo

'rQsess� a�"í=lp�Jf�iç�am�nto
, em'bcrático iniciado com o

im-da'Ditadura,
'

S" '.", "
',',

"e;g;\l};;J,dq, ; ela" ' .pela
prjmeira v�z; ,.Q Brasil tern o

tripéiq�lle:garartte a evolução
e o d�senyol¥imenç()'do País:

esta,bÜidade econômica;
inc��sã9 social é distribuição
.:...e�enda(. e",.o-:;�rnr",�co;

VOTAÇÃO
Homem mais alto do mundo se casa na China

DIVULGAÇÃO

Reforma Política
fica para agosto

O chinês BaD
Xishun, de 56 anos

e 2,36 metros,
formalizou ontem a

união com Xia
Shujuan, de 28 anos

e 1,68 metro, em
cerimônia tradicional
realizada no

mausoléu de

Genghis Khan, no
norte da China.
Bao é considerado o

homem vivo mais
alto do mundo pelo
"Guinness", o livro
dos recordes, e
iniciou no ano passado uma campanha para conseguir uma esposa. Vinte mulheres responderam
o anúncio. Mas o gigante resolveu se casar com Xia, que trabalha em uma loja de roupas na cidade

de Chifeng, 'onde ele mora.

O vice-presidente do

CongressoNacional, deputado
Nárcio Rodrigues (PSDB
MO), que presidiu a sessão de

votação da Lei deDíretrízes

Orçamentárias (LDO) no

Congresso, leu em plenário
comunicado do presidente da
Câmara, Arlindo Chínaglia,
ca�celando a sessão da

,

Câmara para discussão do

projeto de reforma política.
Chinaglia informou ainda

que o projeto voltará a ser

analisado somente em agosto,
segundo informações da

"Agência Câmara" .

virtuosas, mas as instituições
também precisam sê-lo",
disse.

Ainda segundo Dilma, em
,nenhum outro momento da
"história brasileira; o País teve
: '.

um Ministério Público tão

confiável e um sistema de
auditoria e fiscalização que

permitisse se-descobrir todos

os maus feitos dos projetos de

'r,orrllpção. (Redação Terra)

<f '
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Cíãssícos OU

sofisticados os
,

.

.r,

patês são uma
.

�,
"

boa opção

oBoticário'
você pode ser o que quiser

.-
Patê de fígado
(vide receita)

; .i
, .'

,c

Otis patês às terriAés
Os patês são elaborados de diversas formas, par isso é COmum ser e'ncOntrado

em duas famosas versões; patê e a terrine. O patê é pastoso, mais homogêneO.,A
terrine é assada e é fatiada. Terrina ou terrine é o nome em francês dado a uma

vasilha funda, com tampa, refratária e geralmente de cerâmica. Os pratos
"

preparados nessa �asilha levam o mesmo nome.

Confunde-se Terrine com patê pelo fato de que um dos clássicos preparados
com o foie gras (fígado de ganso) é preparado na terrine, são ,os fígados
temperados com sal, pimenta-da-reino, enriquecida com fatias de trufas negras,
regados com vinhoS�u vinho do porto. Os fígados são apertados na
terrine e cozidos em banho-mana. Depois de frio pode-se retirar da terrine e

fatiar, e a consistência fica parecida com a de um patê.
Na verdade, a terrine não é uma evolução do patê e sim uma forma de

preparar. 'Ierrine é 'a forma em que o patê é assado, pode-se preparar terrine de
. quaisquer ingredientes não resultando necessariamente em. um patê. Pode-se; por
exemplo, preparar uma Terrine de legumes e n:ão será um patê. Os dois são muito

deliciosos .

. \.",,_. j'

s �ujtos se ihtltulam como criadores 'aêsúi':pasta, 'f'
rnastol na França qUH o patê ganhou fama
'::' ' O patê tem origem muito antiga. É difícil

�eter�if).ar. uma região exata. Desde a

antigüidade, os egípcios apreciavam a carne

saborosa dos patos que migravam, no inverno,
,às margens do rip Nilo. Sabe-se, no entanto,
que os gregos e romanos utilizavam o fígado de

gÇlll,SO para confeccionar pratos.
Muitas culturas culinárias se intitulam

como criadoras desta pasta, mas foi na França,
quando a região do sudoeste começou a

produzir o foie gras (fígado de ganso), que o

patê ganhou fama.
,

Tradicionalmente, a palavra patê é utilizada
.

corno referência às elegantes e bem temperadas
preparações utilizando carries e, geralmente,
't,ransforinadas em pastas e cozidas em banho-

.

I ,m.ària, assim como o patê de fígado de ganso ou

-de galinha ou, aindà, receitas utilizando vitela.

:' Um patê pode ser aveludado, para ser

espalhadó sobre fadas de pão ou torradas, ou
pode ter uma textura um pouca mais
consistente permitindo que sejam cortadas

, (�tias que são servidas normalmente 'como
.sofistícadas entradas, também chamado patê
cle campanhe. Normalmente, são

.

acrescentadas às misturas de carne, algumas
ervas e especiarias e, também, boas
quantidades de gorduras representadas por

.

manteiga ou toucinho.
'.

, Os patês clássicos podem ser assados

envoltos 'em massa, chamados patê em croüte,
·

�� então em formas do tipo bolo inglês,
çh9-illados de patê én terrine.

.

"

Atualmente, a palavra patê é utilizada
também para as pastas preparadas com ricota e

· aromatizadas cPp;l azeitonas, salmão, tomates
·

�etbs ou ct1JEiisti�er outros tngredíentes.
':',

"

'�

o que é preciso para
tazer um bom patê?

A suavidade e o aroma da pasta vêm do
uso de ingredientes frescos e de qualidade,
evitando a utilização de ingredientes.
congelados, Caso o patê sejaà base de ricota,
procure utilizar uma ricota macia, também
chamada de especial. Os p'atê� a base de

fígado devem ser fresquíssimos. Lave o fígado
muito bem antes de manusear e retire as

películas e veias. O segredo é sempre levar os.

patês para a geladeira depbis de 'preparados,
pois isto estabiliza a textura tornando-o' mais
tenro.

PASTA DE PEITO DE"
FRANGÔ
Ingredientes:1 xícara (chá) de
peito de frango cozido e désfiado,
1 cenoura média ralada, l' xícara
(chá) de maionese, 1/2 xícara
(chá) de milho verde em

conserva, sal

Preparo: Em um& tigela, misture 1
xícara (chá) de peito de frango
cozido e desfiado, 1 cenoura
média ralada, 1 xícara (chá) de
maionese, 1/2 xícara: (chá) de
milho verde em conserva e sal.

Patê de frango
(receita ao lado)
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�e�mll'lda Machado estreou'!� n��I.as em ?qo� e lá
e tida como uma das estrelas o da�tlng g'lpbal :'! -

- ','
,

,...1 J
-

r .. :.
�' .' 1

os próximos capítulos de
10

"P' 'T: '

1" �

. armso .Iroptca serao
fi

.

decisivos para Joana
(Fernanda Machado). Sua vida
vai literalmente virar do avesso

quando descobrir que Heitor

(Daniel Dantas) não é o pai
biológico. Ela é filha ele [áder
(Chico Diaz) que, no passado,
teve-um relacionamento com,

Neili (Beth Goulart). Quando
terminaram o romance, Neli

imediatamente se ligou a Heitor,

Já estava grávida, lhas escondeu
9' fato. Para resumir, da deu o

"gçlpe da barriga" rio marido que,
sem suspeitar de nada, assumiu a

filha.

i> C;ino toda mentir� tem pernas
� '. curtas, a h.istória

acabou vindo à

!
'

tona e a vida de Neli se tornou
f; .'um verdadeiro inferno. Quando
i :' Joana toma conhecimento da
• f'verdadeira história de vida, ela

repudia a: mãe e sai de casa. Sem

dinheiro, se hospeda no .

apartamento de Rodrigo (Carlos
Casagrande) e Tiago (Sérgio
Abreu) e em profunda depressão,
Joana toma uma atitude

desesperada e aceita a proposta
de trabalho feita por um dono de
bordel.
Especula�sé que, de início, Joana

agI! está cotada para atender apenas
(obsl "

executivos. Porém, logo
no primeiro programa foge
do motel porque não tem

coragem suficiente para se

prostituir. É provável que
a carteira no submundo da
novela acabe assim e,

então, começa uma nova

vida para à personagem.
Ela- se aproximar de Cássio

(Marcello Antony). No
entanto, até a filha de

[áder encontrar a paz nos

braços do dono do

"Frigideira Carioca" vai

passar por péssimos.
momentos. Há 'ainda
quem 'comente nos

•
'

bastidores de "Paraíso

Tropical" que um brutal
assassinate deve ocorrer

no núcleo de prostituição
da novela e o fato
influenciará o .destino de

Joana, Neli, [áder, Cássio
e Heitor.'

Aguardamos o sabor <fé

"

A personagem',de femanda Machado c�eçou como uma

moça simples, vendedora lHe uma joalheria, mas para a alegria da atriz, ela

cresceu na trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares e passou a fazer
parte de uni dos principal� [ias condutores da história.

I

! : ,

____,_--...�_....___..._______.__.___�à...J.:!____.!:.I,;, -,
"

----------�------�---------------------�-----------�

'

.. ", -"' ..
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• PROG8AME-SE
'" f

� CINEMA
!f\·;·}�·.,�:·t:�"�-;:'� ;;';" ." t (

jARAGuA':oo,slm! \,,: ,"
'

;(�'jl'(\,�;:)� r,_?; (�\: .�. ,_
"

,

o Cine �h,9iwuW: 1 ;' !,'

Harry PoUer li a Ordem da Fênlx
(Ó�Íi)"" ;,"" . r , '"

(l3h,,15h40;, 16h20, 2th
SexlSábJOo,f'lJf,Qu'alQul) ','

(j,5h4.�'�18h2Q, 21,h � Seg/Ter)
.

., .

: ;� <. � ;. � '; :. I: ..!

,o Cine §hqpplng 2
,

,

Guartetb Fáhtéstlcó e (J Surfista
Prate:adp (D,u�)' ,

'
,

(l���q,;�;l;�� -+;Tqdcis os dias)
Sbrek,Te,tllelriJ (D.ub) ,

'

(14n;Ü�5Q;.17h4Ó �·To.dos os dias)
�;á /:'«�-�'.> :' �-,

'.

'o Cine Shoppina ;3:' �,
,

Ratatouille
.

(14h20, 16h40, 19M, 21h20�Todos'
os dias)

JOINV,Ll.'E " :':�
o Cine Cidade 1
Harry PoHe�,8lI Ordem da Fênlx

(Qub):".,., ,;. �:',
'

(13h!'Hlh40, 18h20, 2fh'::" Iodosos
dias)

o Cine Cidade 2,
,

Rat�i�uil�, 'j: '

..

'

J
,.

,

(1�h50" Wb1 O; ·.t8h3e, 20h51) -

Todos os ,dias)
.'. ,

• Cine Mueller 1., '.
Harry PoUer i.a 'OtdJitt, da. F6nlx
:(Leg)

.

,(1.3h3Q, 1;6�tO, ,18�50, 21h30-
, Todos 'és;:dias}'.:t. : •• ,..

'

',: \ :r:, �i :r::�;"H :: ':.} ,� ::.::. r .,'
• Cine Mueller 2
Quarteto Fantistlt:o e o Surfista

P�f�a,!lr)��g);;i ' L .� ,.; • : '

(1-01l� )�UII;' �gh 7'10<1(15 :OS' dias')
.Shrek Tercêlro (DÍlbf

.

(14h, 1���0 - T�dOS os dias) .

• ,',i j ;�!-h i�':;'i��{�vf ;:r(.,�f-;.,.J;,
• Cine Mueller 3
Ratatouille (Dub)ü.''f' ,.'(13h45, 16h30i t�h�á� 2'1lr4S'.:.'

.

auatauVSeX/Seg.£Ter/auatOui)
'.R1Ii'albíÜllé(DÍibF! i ;j:;,'U.1 :

(13h45, 16h30, 19h10-'Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(2'1'h45 - SábatDorii),' .

; "

l"'i">.·��.'.' ,1.-:." -'3:';·
-

,
!

.

�.

,JJ!�r\'" ;'

Harry -. �, �����.� da Fê.nli
,

(Leg). . r 'f' ",)" ••
·

(14h,:f ll40;1:gH2ê, 22h":' Todos os
dias) ,

• CI
HaritcR
(Dub)
(13h30,1'6HO, 18h50, 21h30-
Todos os dias)

,

.' .Y .1 .. � .
( ':'''�; 1 .'

,

_"

· • tíne Neumar,Jd 3,
.

-

, .,

Shrek:t�rç,l!lro.(nUb)c·' .,

(14h30, 16h50 -jooos os dias),
ShreHerceiro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Tre�e Homens e um Novo Segredo
(19h, 21h20 -

,

.

Qua/aui/seX;$.àglTe!/�,ua;aÚí)
Transtilrm�ts::O Fllníe '(Leg)
(21N2Q,+::Sáb/DQm) �;'" ,

Tréz,�Jt��n';'& um,'Novo Segredo
(l9h, ;\t'Sáb/�m), í ,

� ,:{,t��;·��f\·l�(. i\� �:�.:",'\::: .. .,'
,o Ciriê'Néumarki 4.

_

'Shr.!lI(T�t,ç�irQ .(D��t·
'

(13h40,·15h4b. 17h40. 191i40,
21h40 - Todos os dias)
o Cine Neumarkl 5

"

Quarteto F.antbtlCo e o 'Surfista
-PrateadotDubl . .)

;
>

.'

,

(14hªQl�1 án3Ó:J 16q2,(i).;:-- Todos os
�!��í,;J·;,;):;_,,;,,;, ,:; .

,P.U!�1.lq,f�,�t8S�IFO
...
! � ,S"rr;l�ta

"Prâiea'àif(�e ):"",,' .'�(2dt11'ó/i2hlt ::TódÔs os dias).

. �;',;!-:�i !(' ':';- I j.� •

o Cine Neumarkl 6 .

Ratatouille (Dub) ,
,

(1�h59, 16h20, 18��Q, 21h10-
,
....ÇI�a/Q�i(S,�x/R.��er/O�a/aui)
,Ratatpililll! (Pu�), :, '

'(13h50; 1:6li.20;',8h40:" Sáb/Dom)
· 'TransforíTii!r�: O Filme (Dub)

,

"\21h10 -: SábiQorn1:., .

'� ',:�'
"

�

_,'
lo t··

.

Extra
extr�@ocorreiodopovo.com,br ,,,,,,. ":""�" •• '" <..:'I:- .'r',

,.

'1'
•

•
' SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

.� PREVISÃO DO TEMPO

.• O DIA DE HOJE

Colégio divulga os resultados
o Correio do Povo, edição de jUlho de 1987, informáva que 'â

.

Associação. de Pais e Professores e a Direção do C.LHolandoM. !,
' ,\"' ,,'

Gonçalves, estavam agradecendo o apoio e o prestigio à sua testa-v :-"',:;;.\.
junina, realizada no dia 20 de junho daquele ano, eom inteiro sucesso' ' ......

','

Segundo a matéria, à' instituição informava OS resultados do 3° Fe�fiJá!i:::::.•
•

'. _'! .,

da Música Sertaneja e do sorteio da tômbola. O vencedor do Festival qá,. ,

Música Sertaneja daquele ano foi Cristiano Nichelatti, 2° Odaír-e O�j'arriir,"': .

.

\ ' .

3° Dino da Viola, 4° Trio Quebra Topete e 5° Tião da Praia e Jósirll'af:' . Y ';; -.

, '. .';" .",. ,,' . IO resultado datômbola, por ?rdem, foi: bilhete 0418 - Marcelo �a�é)":,,.:,:;,,';,7990 - Flávio Fagundes, 1336 - Luiza Voss, 1875 - Rosane �ari� f\J9rt,.·" -:,
3517 - Guido Lindemann. No prêmio do churrasco/bilhete Q583,...;J:.,

'.

-; '

Tânia Lenita D. A. da Silva. ,; ',,':),

:=;;;;m !Il!lWWj£j£:4*j£Wj£<._,j£,�';;""'-'_":_tm,"""��·y.·:-,,�.,,-�,· � i
, �ii.,¥.I'f¥la*,\kUf%A;;;,; '.

!". i

Fofose amáveis, filhotes da raça Maltês torarnclicados pelâ leitºra Rose.j:r�ri I §Francener. Ela conta que tem um macho e. uma fêmea para ve�nder] com Pedigree e �
vacinas em dia, InteressadO� entrar em contato pelo fone �47)}:�54�5921. ! I
• UTILIDADE PUBLICA "1� I ,>\

f- ,< "",'; . ;,,�,� "?', ��.

� Top Exportação
Promovido pela ADVB/SC, o

.

prêmio "Top Expottação -.
2007" está com lnscrlções .

abertas até 28 de junho.
Informações pelo fone (48)
3224-5258,

� Música
A Escola de MLlsica Bicilo
Grilo abre as inscrições
para a 5" edição do Festival
Alternativo que acontece
no dia 10 de Novembro no

Parque Municipal de
Eventos.

'••.... \:·:i·(i,
.

�,:' i'.
�. , h

Tempo instável persiste
Tempo instável, aberturas de sol e
mais nuvens com chuva
principalmente no início e fim do dia,
devido ao deslocamento de uma

frente fria por Santa Catarina.
Temperatura estável. Vento de
nordeste a noroeste, fraco a
moderado com rajadas.

� Jaragúá do Sul e Região

� Festa . i
Acon�ec� hOj� na Arena : � ;r, i

.

!
NighrCJIl�:en1 scnroedes �': i
Noite do\f{cltk, a parth'Yàs!1' i
23 horas, em comemOraÇão' "

.' .J
ao Dia Mundial dó., Roí:k'� i' :, �� >�,;;'�il

:'. ;�.:' _1�, /,' ;'. 'I�' .: (:1' :';1

HOJE �
MIN: 11°C�
MÁX: 21° C

SABADO �. D�MINGO0 S�GUNDA �MIN: 16° C � MIN: go C MIN: go C �
MÁX: 220 C MÁX: 19o C MÁX: 18° C

, �(.

� Fases da lua

1.. �1

� Legendas,

Q(:jC0UO.""nso ��ado PaYcJalmf,�te N,'blada 'lstave! Chuvoso TllwGa�h
. 't.,

... ",' ;11

_'j �:;' .' ( "

"

í y., � ç.; 'i-.:
'. ;': � �:- ,;. t,' >::�. :�.!;

MINGUANTE . NOVA CRESCENTE CHEIA

. �. O�/01. • 14/07 C\. 22/07 O 29/07

nublado

,,'

�I pi�

� -

!._
I

!c!_, ����.��___:__ �__�_�� �__� �___'.....__ '
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Et"rna Magia
Éva diz que quer reparar o mal que
if!l.Z no passado. Zilda responde
!qile é írreversível. Pérola
Interrompe a conversa li percebe
algo estranho. Nina diz a Lucas.
que precisa entender o que está

sentindo com a chegada de .

;ço�ra,do ..
Lucas garant,e. qu� vai

:I.!ltar p�lo amor dos dOIS., Elisa
hsga as fotos de Nina. Nina chora
�loreta diz a Conrado que Joaquim
� J\ '

.

'

!!·tOI(jCO� outra pessoa em casa.

,Eva se choca ao ver que Max deu
F

.

ruo
do, Q que era dela e diza Pérola

ljue o pai precisa perdoá-la. Eva.
,sente uma forte dor '8 desmáia..
Rata insiste que Marques
irive,stigue o desaparecimento de

Medéia, Berta conseçue fazer d'

�edéiacomer. Matilde encontra:
suas roupas molhadas e cheias de

{nós e seus perfumes e

.

,

maquíaqem destruidos. Matilde

pas�a urn sermão em Carol! Teca,
Gina e ,Qliirizinho: Contado chega
eabraça os irmãoS. Sofia pede

, piír� fiéar na pensão e acaba ,

div.idindo urn quarto com Gon:Zàga
, . . I,

Matilda vai-embora. Clara sente'
.medo de zildá. Nina encontra
iConrado nas ruínas da casaque
'jamais foi habitada�

, '.

:,/"
.�. "l:'" j'i .;'

'Sete Pecados
pilnle pede demissão. Elvira e

.

Régis brigam . Palma ,diz Que Elvira
'fez bem, mas elachora. Agatha
não aceita o convite qe Gabriel.

· ; Dante volta para casa desanimado
mas nada corrta a Clârice: Ariei It
E,liete reatam o namoro. Minerva,
'Perseu, Ulisses e Irene cornell)
tPd��AJ����e�q�:�iZ�âXi a, \Q�rãf

· des�etp:er(j dá Néia: Juj� leva' ,f.". :

biscriaO�·pªra.Ro,ll)eu. Rodotto
tonta;�ar�·:Euaóxià;que Ariel,
eSteve.,�.o'antiQUáJiO lhe -

,

oferecendo uma estátua. Em troca

� detetiv� conta sobre a

inves,tigação que fez para Romeu.
Otílià hão gosta de saber Que
,RomelJilncontrou Juju. Vicente dá
uma flo(p_�ráMiriam. Reb.�ça
ameaça',Jr'ocÊ(ssÍlr ústetlcista,

· qiJeJhe promete tratamento de

g�aça.vjtalícío. Agatha vai à casa
· de Dante e diz que ele rompeu o

�9.&�.ge,���rá.� casa por .

�alJ!l,saoa multa. -' �."

':;'i��'���'-:�'< :;� ;;:",:{
.

·

Paraíso tropical
Bebel eOlavo levam Paula
desàcordada para uma cUnica. Marion

· se preocupa com o sumiço de Tais,
.

Ana Luisa aceita o convite de Antenor
para dormir na casa de Paraty. Daniel
faz carinho em Tais, que finge ser

Paulá, Olavo mente para Bebel ao dizer

que é Tais que eles socorreram, Paula
é internada em uma cUnica de

confiança de Olavo. Ivan vai à clínica
em Paraty e consegue descobrir que
Tais está fora de perigo. Bebel diz a

Jáder que o golpe realizado em

Marapuã deu errado, já que Paula·.
casou com Daniel. Bebel tenta
descobrir quem foi o mandante dô
golpe, mas Jáder disfarça, Olavo' pede'
que Guedes; médic'o da cllnica,
inantênha Paula sedada. Gilda ajuda
9iJstavi,l a·.arrumar o apartamento.
Iracema aCOriSelha, mas Dinorá se

r�cusa a pedir desculpas a Gustavo.
Cássio fica sabendo por que Joana foi
atrás de Alice no restaurante, Olavo diz
a Àlice que Bebel é uma antiga
na�orada sem classe que o persegue.
Daniel volta para casa de AntenQr .

carregando a esposa nos braços. Tais
mDstra-se zonza e nervosa. Olavo

pede que Guedes continue mantendo
Paula sedada. A enfermeira Mercedes
'promete cuidar deja. Táis se assusta'
ap ver Ana Luisa em seu quarto, pois

· não á conhece. Ana Luisa pergunta se
· el� n�o está reconhecendo-a.

tSILICONE
Carol Honól'io se rendeu
ao silicone. A ex-BBB vai

colocar 200 ml nos seios.

A morena tomou a

decisãó depois de fechar
contrato com a grife
Qverblack, da qual será
garota- propaganda.
Como a coleção
prímavera-verãc é toda

.

com decotes e fendas,
Carol achou melhor dar
urn 'upgrade' no visual. A

cirurgia será dia 20 de

julho e as fotos com os

novos seios acontecem

em 8 de agosto.

• SUDOKU

.' SOBSE O JOGO
, É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9,

.

sem repetir números em cada linha e cada coluna.
.. Iambérn não se pode repetir números em cada
- quadrado de 3x3.

• HORÓSCOPO

extra@ocorreiodopovo.com,br

�CEGONHA
Daniel de Oliveira, que
interpretou o Duda da novela

Cobras & Lagartos, da Globo,
vai ser papai. Sequndo a coluna

Zapping, do jornal Agora, a atriz

Vanessa Giácomo está

grávida.
Os atores, que já
namoram há algum
tempo, planejam
oficializar a união ainda

este ano. Vanessa

entrará na riovela Duas

Caras, que substituirá

Paraíso Tropical, com
uma personagem

grávida.
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�ESTRESSE
Algumas pessoas que trabalharJ;l
com Ana: Maria Braga na Globo;
tem reclamado que ela anda

estressada, segundo o jornal
Agora. O motivo seria a audiência.

Em junho, o "Mais Você"

empatou na.médlà do Ibope em

7,6 pontos com os desenhos do

SBT. "Não tem estresse, Faço
trabalho sério. Cobro minha

. equipe" mas nunca fui

deselegante nem aumentei a voz

para ninguém da minha

produção."; afirmou a

apresentadora à coluna,

,�"I�,ç�NF.lJS.. ,.ÃO., � .,
.. '."� .,411-".;.:":�,,,;%:�.t: ,-' �,: >" �l;::,�;

, �Jr.�,)a;' . tl)t\o�moi'ada,(iq;",.,
cantor Latino; se 'envolveu'
numa confusãO,'na se'xta�feifà ..

. -'. I

passada. Segundo o jornal,., ':
Extra, Mirella Qliáse 'fol'::' _., .,1.:' i

, agredidâ pelo acomPàn�antê
'

da rainha daescola de' samba: 'i
Mocidade IndePendente de ;:. '

Padre Miguel, Tatiana Pagung ..

Ele segurou 9braçp dela e

· gritoui,":você é mu�o:·abllsada",.
·

O motivo da ·briga. seQ.a a, ;,i
insatisfação de Tatiana cern a: i

escolha de Mirenapara ser
'.'

·

musa da Mocidade no
Carnaval 2008.

11 DIVIRTA-SE Mande sua piada para li�ra!
extra@ocOrrelodtlpOvo.côhi.br

.\
.

, ,

Saúde da sogra
O marido chega em casa vindo do hospital, onde visitou sua sogra. .sua mulher '; .

pergunta:
- Como esta a minha mãe?
O marido responde:

",!

- Sua mãe está muito bem, saudável como um cavalo e eínoa viverá por muito
tempo. Na semana que vem ela receberá alta do hospital evirá morar conosco t

por muitos e muitos anos.

A mulher, surpresa, pergunta: .
.

. _

- Como pode ser? Ontem mesmo ela parecia estar no seu, I�ito de morte e a':.
_
<

1

equipe médica dizia que ela deveria ter poucos dias de vida!?' I ". . 'i'"' ;;"
!

O marido responde:' .
.. ' ..'

.

- Eu não sei como estava ontem, mas hoje, quando perguntei ao m�dicó,sobre o .

estado de sua mãe, ele me respondeu que deveríamos nos preparar para o pior...
,:, - 1\' '."

.

Idade do FóS�il .' ) "';', " e �) .:;:
, ,,":':1';";:':

Em ummuseii'úqueólogo, o �uiqtuf,i,s.tico alentejanOr(Oi1tijr�I._Qe uma reQiãó'dé
Portugal.que os.portuçueses gostam de zoar) mostra um esqueleto de ) ;�
dinossauro para um grupo de visitantes. ;

.

.." 'i ".
'

..
:.

- Aqui os senhoires podem apreciaire este esqueleto que tem noventa mil e onze
anos! :1=�2:' f�.'\�VI;;f'�!l fWt/ ..,

"

Suraresos, os.turístas.se efJtr,eo,J,ham e. um del�s se a�-fl§,c;.� �p�Fg��iâr: .. >

- Como o senhor pode 'saber a data: com tanta precisão?' ,..... ,

- Beim ... Quando eu vim a cá trabalhaire, o diretoire do museu me;lqiss�.q�é �$te
esqueleto tinha noventa mil anos! Ora, se eu já estou aqui a onze! '

'

,

." ·-1.', ':; �

,
\ ;:',"

ag.ora tem. o revo/udonúrio

II(';MO Sexll{l" .••,t \t l,!L... �.-.;:�,""�

Um produto 1 00% natural,
estimulante que resolve

problemas de falta de memória,
entusiasmo e impotência sexual.

LIGUE PARA NOSSO DISK
ENTREGA E CONFIRA:

."j' EMAGREÇA!Farmúcia da Ilha

_

� SOlUÇÃO A·MIGOS··':·
DO P.ESO
CHEGOUlPARTICIPEI .. ,

A partir de 19 qe julho· :.'

R,f;m,&!t.Carlos Ferreír:a >197, \ Pef
1

quintas 16h e 1911 F 9935-9361 .

www.amigosdóp�ô�;t>r ,

Árles 20/3 a 20/4
Que saia tudo meio atrapalhado, atropelado,
exagerado, deixe sair. Faz parte do seu show,
é seu jeito forte de amar, O Que fica muito

tempo guardado acaba implodindo, virando
frustração. Seu carinho e seu calor estão
sendo esperados por certo algUém ...

Câncer 21/6 a 21/7
Não se pode reclamar de falta de estímulos,
pois, afinal, ultimamente os planetas estão

sendo um bocado legais com você. Se você

quer construir castelos, vá revirando a areia

da praia e enchendo seu baldinho com água:
.

crie e ative-se, nada lhe faltará.

Libra 23/9 a 22/10
Talvez você quisesse que tudo tosse diferente,
mas se você nasceu nesse contexto, -rempo, '.

espaço e tal,.é porque algo há. Não espere' ..

que os outros mudem, libriana, parecem est�r
achando bom do jeito que está. Este

movimento poderia partir de você.

Touro 21/4 a 20/5
Processos de transformação, principª,mente
os mais profundos, podem �er difíceis,
cansativos e demorados, mas deles saimos

mais fortes, evoluídos. Você tem paciência
de sobra com muitas coiS'as e pessoas, mas

às vezes é um pouco intolerante consigo, ..

Leão 22/7 a 22/8
Qual o problema se a idéia não é sua? Seu

desenvolvimento, execução e formato

sempre terão sua marca pessoal. Não feche a

janela de oportunidades, não é todo dia que
oferecem algo interessante. Avalie

possibilidades, pode valer a pena realizá-.la,

Escorpião 23/10 a21/1 {'
Você nem sabia que queria isso, mas agora aí

está, rolando agradavelmente, surpreendendo
sentimentos e sensações, despertando
recantos adormecidos. Faltava reativar a

conexao com a alma: o acesso ao paraíso'
está liberado para quem conhece as senhas.

GêmeoS 21/5 a 20/6
Parece que você não está nem aí ... Não é

assim? Então dê um jeito. Você é tão

queridinho e sedutor quandomanifesta o que

sente, muito mais do que quando mostra sua

habilidade com as palavras. Não espei! que
as distâncias aumentem para só então

. encurtá-Ias.

Virgem 23/8 a 22/9
Vai dar tudo certo! Pare de desenhar

complicações nessa cabeça louca, chega de

se agitar e invalidar esforços seus e alheios.

Está tudo indo bem, deixe o trem andar e vá

fazendo as adaptações e ajustes necessários

na hora certa, sem sobrecargas

Sagitário 22/11 a 21/12
Turismo espacial; meditação no Himalaia:

ainda não cansou? Você te(Tl um pique legal, ;

sagitariano; s'ó não esqueça que há alguém'
esperando por você. NãQ há?!,Deve ,ser por

pu'ra distração, auto-sabotagem, desculpa
ou algo assim, não é por falta de predicados.

:' Capricórnio .22/12, a 21i1 .-,: :.'. , ,

·

Iurisrno espacial;.medita�ão tIQ 't:tlmala(a:;)
.

· ainda não cansou? Você teFtfum pique legal,
sàqitarano, 56 rião'esqueçà qú� há alguém,

.

esperando por você, Não há?! Deve sér por :

p.ura distração, auto-sabotagem; descº'pa ou

algo assim, nãoé por faltá de'predicàdó�: ..... :
• , , ,," [ �',. ",I 'I �' ., • { '.,: �

'"

'.' 'I:', .... ,

Aquário 21.11 'a. 18/?t :-;�;'.'" •

,'c
.

�l.'
o que dizer a você, se sua'cãt)eçá:�$fá

"

cheia?! Aha!·Esvaziá-lâiQüe' tal? Amenta:
..

pipoca aqui, ali, aCQlá: já,deve estar faltan-do
'.

. �spaço e o bariÍlhd�stá Jãrld§ de�ibéJ{�!��.
Olho no equaliza.dor: vel;ifique'�é,os,:cã�ai:$ �e
entrada e saída estão em harmonia ..

' ,. ..

�, (,,�
,

','.' �',
.�.w

,

_ •••
"

4

" ,�
,

• ,

Peixes .19/2 a"19/3"'::' .'

': ',:'
i

!' ,,,." ! "," ,

Não há contatos importantes por artiçular Que
· poderiam fortalecer sua re�e e �mp�r*'�ahos
mais altos: .duplosit[iplos? o trampolim lhe

espera. As águas estã'ó se �brindo: Ô Que você
vem há muito idealizando e desejando tem

tudo para acontecer.
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IDADENOVA
Bom dia!!!!!! Hoje é dia de fazer o
tradicional "tintim", porque é

nesta sexta-feira que minha
querida amiga Jacira Rozza
Buzzarela, corta o bolo e recebe o

merecido córo de parabéns pela
idadenova!

PALESTRA
No próximo dia 17 de julho, das
19 às 22 horas, no Auditório
Eggon da Silva - no CEJAS, o
Instituto Cassuli, com o apoio
das entidades do Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul e
do Núcleo de Responsabilidade
Social ACI]S-APEVI, promove
importante palestra sobre
Desafios Ambientais: Uma
Visão de Negócios a Longo
Prazo.

NOSTRINKS
O amigo Nelson Hard, o popular
Tímbó, depois que começou a,
trabalhar, na Prefeitura de
Jaraguá do Sul, a convite do

próprio Moacir Bertoldi, virou
defensor number one do
prefeito. Falou mal do cacique,
Timbó cai de unhas e dentes, o
homem fica' uma cobra, pronto
pra dar a .bote. Outra coisa que
mudou no camarada foi o estilo
de se vestir, está parecendo o

próprio prefeito, até um blazer
igual ao de Bertoldi. ele

comprou. É mole??? Eu estico,
mas nãominto.

fESTA DATAINHA
"Está rolando no Balneário de
Barra do Sul, no Califórni�
Club, e vai até domingo, a

tradicional Festa da Tainha. O
festerê conta com participação
do Grupo de Pagode.Corn e

vídeo bar.

MUNIQUE
Começa hoje e vai até o dia 26 de
julho, no Shopping Breithaupt,
o Show Roam para apresentação
do Edifício Munique,
empreendimento da empresa
Criciúma Construções. A

coordenação do babado é da
minha amiga Márcia Alberton,
da Episteme Eventos.

I· LASAGRA
A Brava Propaganda, uma das
mais badaladas do segmento,
está realizando novamente a

divulgação da Festa La Sagra,
uma das festas italianas mais
tradicionais do Estado de Santa
Catarina que, aliás, este ano, já
comemora sua 19" edição. Para
o festerê, a agência desenvolveu a
campanha baseada na tradição
italiana, dando sempre destaque
à cultura e gastronomia que são

os carros chefes do evento. A
festa é realizada na cidade
acolhedora de Rodeio e acontece

nos dias 2, 3 e 4 de agosto.

I'
[
I"

f
f
I

I

,

"

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

BIERBUDE
Hoje à noite, com um repertório pra lá de bom, o Cantor Ricardo, da cidade de Balneário de Piçarras,
será a atração maior da choperia Bierbude. Vale dar aquela conferida!

J
Adriana Ceruüe Ivan'Bort�lotti, depois de casarem no último sábado, estão curtin�(J'em
lua de mel as delícias do Rio Grande do Norte

CHOCOLATE
Olha só que bom! Na população brasileira, 30% sofrem de hipertensão. Porém, para eles, foi
confirmada' uma boa notícia: comer chocolate diariamente reduz a pressão sangüínea. O importante é
que o chocolate possua percentual deAO% a 60% de cacau. A notícia é alvissareira, mas tem um detalhe:
não é doce, não! Porque o chocolate recomendado é o amargo. Foram os alemães que fizeram os

primeiros testes.

Kenji Shigeoka e Jussanara Machado, são anfitriões no Show Roam da Criciúma
Construções no Shopping Breithaupt, onde apresentam a maquete do Edifício Munique

JI=-TP Farmácia"
., arana � 5;;lr;:

(47) 3370-6845
Disque-entrega

3275·1689

fA TE CONTEI!
Nesta sexta-feira, às 18 horas, acontece no estande da Design
Editora, na Praça Ângelo Piazera, o lançamento do livro
Quenomedar, de Artifex Von Blauen, uma coletânea de
contos. Boa pedida.
**

Amanhã, a partir das 17 horas, tem' festa "Julina" corn
churrasco na sede do 159 Escoteiro Jacoritaba.

'

**

E na Igreja Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul, neste

sábado, a partir das 11 horas terri Feijoada doVôlei.
**

Os formandos de Tecnologia Mecânica, Vestuário e Gestão do
Senai, promovem amanhã, no Parque Municipal de Eventos,
um grandioso Bailão Gaúcho, com a participação da Santo
Chão. Na ocasião terá serviço de bar e cozinha.
**

Na coordenação da amiga deste colunista, Lisa Jaworski, nesta
sexta-feira, dia 13, acontece no paleo do Centro Cultural da
SCAR mais uma aula aberta de dança. A atividade acontece às
20 horas, com o objetivo de apresentar para a comunidade o

estágio da Escola de Dança da SCAR.
**

A amiga e apresentadora Bhabby Sá, já confirmou presença na

�o Moa, dia 25 de agosto, e promete mostrar tudo no

seu programa BhabbyTotal da RedeTV Sul.
**

Neste sábado, tem a tradicional Feijoada do Julmir. O frege
começa às 11 horas, na sua residência.
**

INa cidade de Guaramirim, no sábado, a partir das 10 horas,
acontece a 2a Stammtisch da cidade. A de Jaraguá está
confirmado o grupo dos Looks, coordenado pelo amigo e fiscal
Beta Kuhnen.

A DICA DE HOJE É:'SESSÃO PIPOCA

O MERCADOR DE PEDRAS
SUSPENSE/AÇAO

com Harvey Keitel.

32752058/99320502

É PRAACABAR!!
Olha o que dois amigos conversavam ontem: - Ouvi dizer que vão
matar uma das gêmeas do "Paraíso Tropical". O outro: - Por mim
podem matar as duas. Eita coisa chata!

• mCA DE SEXTA , , FRASE DO DIA

Curtir Inimigos da HP na

ComBat
"Sábio é quem se contenta

com o espetáculo do
mundo.
Fernando Pessoa

o atleta jaraguaense Ricardo conquistou a medalha de
bronze, no campeonato mundial de karatê realizado em

junho na Espanha
'
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CONVIVÊNCIA
Saiba tudo que você pode fazer e mais

SEXO
Como. curtir momentos de ,prazer com segurança

DELíCIAS
,

lançado livro de receitas

..
�.�

...

SEARA
PASOD
LABORATÓRIO DE "
ANALISES CLIN/CAS

47'32751122

WWw.shoppingbreithaupt.com.br
4733727908

www.seara.com.br .

4733717646

pasoldlab@gmail.com
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n? 930

SHOPPING CENTER
BREITHAUPT

Desde 1956 a vida tem mais sabor
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Conheça melhor o Centro de Convivência da Terceira Idade de Jaraguá do Su .1
O crescimento vertiginoso da população na faixa etária superior a 60 anos,

que conforme a Organização Mundial de Saúde foi designada de terceira
idade tem despertado a atenção da sociedade e dos órgãos governamentais.
Assim as ações são definidas nos diversos âmbitos da administração pública
para promover, proteger e prevenir as situações resultantes da demanda de
atenção para essa importante parcela da população. Planejado a partir de
agosto de 1998 e inaugurado em 18 de maio de 1999, o Centro de
Convivência da Terceira Idade de Jaraguá do Sul tem a finalidade de
proporcionar a permanência diurna do idoso, desenvolvendo atividades
físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a

cidadania, embasando suas propostas em oficinas que possibilitem
implantação de projetos para trabalhar as questões educacionais, recreativas,
culturais, esportivas, de lazer, de assistência social e de saúde, principalmente
em seu caráter de prevenção.

Atividades saudáveis para valorização das pessoas
Planejado para atender diariamente de segunda à sexta-feira, das 7h30 às
I1h30 e das 13h às 17h, proporcionando a permanência diurna dós idosos
em nossas instalações e usufruindo todo benefício advindo dos projetos em .

funcionamento e do encaminhamento específico competente, o CCTI
oferece sala de dança, cozinha totalmente equipada, salas de artesanato,
pequeno stand de-tiro, salão para festas com capacidade para cerca de 1200
pessoas e ainda 02 canchas de bocha, sala de jogos de mesa, pequena
biblioteca e sala de estar com televisão e vídeo.

Equipe multidisciplinar
O Centro de Convivência da Terceira Idade conta hoje com os seguintes

f

profissionais: coordenador, auxiliar administrativo, fisioterapeuta, psicóloga)
assistente social, terapeutaocupacional, educador social na area de educação
física, professor de educação física, músico, agente de serviços gerais e

bolsistas.
.

No ano de 2007 as estatísticas apontam para um numero aproximadamente
de 3.221 Idosos e 265 voluntários cadastrados nos 33 grupos de terceira

.

idade, em nosso município.
.

Objetivos
• Atender idosos e voluntários dos grupos de terceira idade do município,
nas suas necessidades de lazer turístico ampliando o conhecimento e

vivência do idoso.
• Promover apoio para viagens de lazer.
• Possibilitar suporte alimentar proporcionando lanches em encontros e

festividades para os encontros dos grupos.
• Promover cursos de aperfeiçoamento para ampliação do conhecimento
dos voluntários e palestras educativas nos grupos por meio de encontros de
capacitação e reciclagem de informação para voluntários e idosos.
• Promover eventos anuais, perrnanentes,: nos quais são reunidos todos os

grupos de idosos do município, os quais são:

� Baile de Carnaval;
� Páscoa dos Idosos;
� Fest'a Junina (foto);
� Natal;
� Baile de Debutantes da Terceira
Idade;
� Desfiles Comemorativos: Desfile de
25 de julho - aniversário do
município, desfile cívico de 7 de
setembro e desfiles de abertura e

encerramento da Schützenfest -

festa tradicional alemã;
� Tarde do Idoso na Schützenfest;
� Dia das Mães ;
� Dia dos Pais.
• Realizar campanhas de

Valorização do Idoso, beneficiando
toda a população idosa.

.

• Participar do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de Jaraguá do .

. Sul.
• Oferecer em caráter de

periodicidade semanal os projetos
desenvolvidos pelas oficinas, através
das quais se busca a dinamização
dos trabalhos que envolvem o

exercício consciente da cidadania.

33702740
www.empacotamento.com.br
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[�t'gíJO ltff como prevenir acidentes�domésticos

Éscadas e áreas de circulacão
,

Banheiro
• O chuveiro deve estar separado da banheira, devem ser instaladas alças de

se�na
mesma e os comandos devem ter fácil acesso; ,

• � espaço interno do chuveiro deve permitir o acesso a duas pessoas, pois
facilita a ação do cuidador se for o caso;
• Utilizar piso e proteção antiderrapante;
• Desnível máximo de 1,5 em em relação ao piso do banheiro;
• Assento para banho fixo, largura mínima 45 em, altura 46 em do piso;
suportei corrimão lateral! barras de apoio alturas variáveis;
• Instalação de barras de segurança fixadas à alvenaria;
• Porta objetos fixos à parede, saboneteira com altura média de1,20 m e

porta toalha bem próximo ao box com altura média de 1,30 m;

• Fechamento do box com material inquebrável e firme, sistemas de porta
de correr, ou utilização apenas de cortina 'plástica;
• Torneiras de fácil manuseio do tipo monocomando;
• Tapete externo de borracha com ventosas;
• Altura média do vaso sanitário: 48 a 50 em;
• Instalação de barras de segurança, fixas à alvenaria na lateral do vaso' à

30cm de altura do mesmo;
• Ducha higiênica manual altura média de 45 em do piso;
• Instalação de dispenser com sabonete líquido;
• Papeleira externa de fácil acesso altura média de 45 cm do piso.
•

.

Altura da bancada ou lavatório entre 80 e 85 em;
• Torneiras de fácil manuseio - V2 volta, alavanca, tipo monocomando ou

com sensor elétrico;
• Distância máxima das torneiras em relação à face externa frontal, 0,50 rn;

• Barras de apoio junto ao lavatório;
• Tomadas e interruptores altos em área seca - 1,10m a 1,30m;
• Porta toalhas alto e próximo da bancada - 1,1Om a 1,30m;
• Armários com gabinetes com área livre para movimentação das pernas no

caso do uso de cadeira, banqueta ou cadeira de rodas ;

• Instalar espelho frontal iluminado e se possível um espelho de aumento;
, • Apoio de escovas, lâminas, tubos, remédios em material inquebrável;
• Prateleiras internas em material inquebrável e gavetas com trava de

segurança;
• Evitar prateleiras de vidro ,e superfícies cortantes,

• Corrimãos ao longo dos degraus
com altura média de 0,80 rn;
• Proporção entre a largura e a altura

dos degraus;
• Início e final da escada demarcados;
• Usar fita antiderrapante nos degraus; "

• Todos os desníveis externa ou

internamente devem ser

transformados em rampas e sempre

que possível adaptar tapetes presos
(colados) ou embutidos;
• As rampas devem ter uma

declividade máxima de 10%.

Salas
• Paredes de cores claras;
• Iluminação uniforme, contínua
(vários pontos) e anti-ofuscante

(lâmpadas leitosas, iluminação
indireta). e três vezes mais forte que o

normal para compensar as

dificuldades visuais;
• Ambientes livres de obstáculos,
principalmente objetos e móveis

baixos;
• Personalização do ambiente com

objetos pessoais, tais como
fotografias de familiares, eventos
significativos, viagens, elementos
que tragam recordações;
• As poltronas e sofás devem ser

confortáveis, de boa altura (média
50 em) , fáceis de sentar e levantar

(profundidade média 70 a 80 em) ,

com braços. Os assentos não devem

ser muito macios, a densidade deve

ser moderada;
• As cadeiras devem ter braços de

apoio lateral e espaldar alto;
• As mesas de apoio devem

_

acomodar telefone, abajur, próximo
ao sofá, sem quinas vivas, evitar
vidros ou materiais cortantes e ter

altura média 60 em;
• As estantes devem ter prateleiras
bem fixadas ao piso ou à parede;
• A mesa de jantar deve ter altura
média de 75 em e possuir bordas
arredondadas;
• Não usar tapete embaixo da mesa;
• Cadeiras devem ser sem braço e

deve-se prever bom espaço livre para

movimentação no entorno.

�<"�

r�l�Quartos '

.""",,'-

tf:f· As camas podem ter largura
:I? variável de acordo com espaço
"';"

disponível, mas a altura deve ser

i�'entre 45 e 50cm incluindo o colchão;
.: e A densidade do colchão deve ser

,adequada ao peso do usuário. A

Cama deve ter cabeceira para que o

usuário possa recostar-se;
;: e A mesa de cabeceira deve ter

10cm acima da altura da cama e ter

bordas arredondadas. Sempre que

possível é aconselhável fixa-la ao

:',;,: chão ou parede;
• O roupeiro deve possuir portas

,
leves, arejadas, o cabideiro deve ser

'��, baixo se possível com iluminação
.;;::� interna, as prateleiras devem ser do

tipo reguláveis e o puxador dó tipo
alça;
• Uma poltrona ou cadeira também

tem muita-serventia.

Colaboração: Fahiane Maiochi
Arquiteta - 47 3371 8577
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LABORATÓRIO

FLEMING

4732752755

fleming@terra.com.br
Rua Reinoldo Rau, 576 - Centro

Apresentação do Livro de Receitas

Alguns momentos de descontração
e atividades dos integrantes do CCII

Festa Junina

Entrega de exemplares do número 1 do suplemento Ativaldade

,

II,

4733711478

www.moldemaq.com.br

KRUTZSCH
Güenther Odontologia

473371 0846
472271 2890

ILEX

Atividade Física

�
Real Vidros
DISTRIBUIDORA

4733708785
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Prevenir ,sempre
Quando falamos em prevenção queremos levar qualidade de

vida, segurança e tranquilidade I O Laboratório Lenzi busca
"

aperfeiçoamento contínuo com o Intuito de garantir acima de

tudo a seriedade em oferecer a todos os seus clientes a

garantia de viver com serenidade, Com diagnósticos feitos

por profissionais empenhados em levar até voéê a informaç,�o t;

necessária para sua saúde e de todos seus familiares o

Laboratório Lenzi leva em sua política empresarial a. filosofia ';\'

de atender cada vez melhor toda a comunidade,

VIVER MELHOR!
nosso maior objetivó é a sua saúde

Labcratcrtc Lcnzt
de Análises Clínicas Ltda,

Ora. Rosângela M. Lenzi . Bioquímica

3371-6524 - lablenzi@lablenzi.com.br
Rua Cel. Emilio Carlos Jourdan, 140 - centro

ervlço
línlc

p olallzado abllltação

NO

A CLINICA SER, busca soluções integradas para as várias necessidades de tratamento na área de reabilitação. Possui equipe multidisciplinar, especializada nas mais diversas áreas, que realizam

atualizações .constantes, com técnicas modernas e eficazes, que garantem diferencial nos resultados dos tratamentos realizados. Os espaços físicos são especialmente concebidos para cada
especialidade. Área física tie 1000 rn>, salas equipadas, climatizadas, estacionamento amplo. Piscina adaptada para deficientes físicos, água aquecida a 33 graus C. O que ajuda a proporcionar
sensação agradável durante todo tipo de tratamento, além de horário ,ampliado que sempre se adapta a necessidade de nossos clientes. Ao longo de quase 25 anos de atuação, reabilitou milhares
de pessoas, vítimas das mais diversas patologias, entre as mais freqüentes, estão as de ordem ortopédicas; neurológicas, reumatológicas e sensoriais. Também orienta, supervisiona, e acompanha
tratamentos diferenciados relacionados à DOR, e nas áreas.de saúde ocupacional e ergonomia. Envolve assim a identificação e o acompanhamento de soluções específicas que necessitem de
recursos não disponíveis em outros locais.
Esta tem sido a marca da CLÍNICA SER, onde a EXPERIÊNCIA FAZ A,DIFERENÇA, reabilitando e cuidando de VOCÊ.

'/i ',"', ,"
.: ",:' ":'.", "

"

"

"

'

,
J,ir:.

1· Foti\dàudio(1lg1a 12·lXfarian Henschel· T:el';lpi;! da mão e reabilitação 'membros sup. ergonornia ! �"Daphne Guizilini . Fisioterapia Aquática / 4-[vana.M. C. Prates Costa - R,P.O. (Reeducação Postura! Global e Palmilhas
.

ila.S, F]?�i�ni.,;PisioteJ;apiaAquática! 9·PatríciaHi�ig�Nutrição / 7-Cynthia f. Gonçalves - Fisioterapia Ortopédica / 8·Scheila W. Cenzi - Fisioterapia Neurológica (Bobath) / 9·BeatrizM, B. Kirsten - FisioterapiaRespiratória'
;"Fi§�(!)teJ;api!!OntQJ'1édjca!jl1.PaulaHínnig--Fisioterapia ortopédica e R.P,G, (Reeducação PosturalGlobal) / 12·TaniaM. deOliveira =Psicologia113·AndréiaChiavini - Pilates eR.P.G. (Reeducação Postural Global)

Süva,iLFisioterapiaOrtopédica (TerapiaManual) /1�-FerilandaTambosi- TerapiaOcupacional / l ô-Solange-Rufca - Pedagogia (Especialização em Psicopedagogia) 17·Rita Grubba - Acupuntura/ 18·Ivani Carollo - Psicologia
';.,:'{"

.,' ",'",,'

"'I',/!
',I' .',' "

F'" "
•

Unidade í: R, Coronel Bernado G;ubba, 62· Centro - (47) 3371-6022 I Unidade il: Av. Parque Malwee, 70· Barra do Rio Cerre- (47) 3273-1735 I Unidade III: R. José Theodoro Ribeiro, 763· Ilha da Figueira - (47) 3370-9056
E·mail: cliniser@netuno.com.br - www.clinicaserjaragua.çom.br '

•••••••••••••••••••• « .....................•••••••••••••••J' ..
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Sexo na terceira idade ainda é motivo de tabu e preconceit
A expectativa de vida em países
desenvolvidos tem aumentado
espetacularmente, fato que se associa
a um importante incremento na

população de idosos. Mesmo assim
esse tema não tem recebido a devida
importância da sociedade, a qual
insiste em acreditar, comodamente, .

que a atividade sexual desapareça
com a idade. Muitas pessoas, na
oitava década de vida, continuam
sendo sexualmente ativas, e mais da
metade dos homens maiores de 90
anos, referem manter interesse ,

sexual. Ma:s ap�nas menos de 15%
deles podem ser considerados
sexualmente ativos. A crença de que
o avançarda idade e o declinar da
atividade sexual estejam
inexoravelmente ligados, tem sido
responsável para que não se

prestasse atenção suficiente a uma

das atividades mais fortemente
.

associadas à qualidade de vida, como
é a sexualidade.
A sexualidade na terceira idade é'um
tema comumente negligenciado pela
medicina, pouco conhecido e menos

. entendido pela sociedade, pelos
próprios idosos e pelos profissionais
da saúde. A atividade sexual
humana depende das características
físicas, psicológicas e biográficas do
indivíduo, da existência de uma

�ompánheira e de suas

características, depende também do
contexto sócio-cultural onde se insere
o idoso. Em linhas gerais, a relação
sexual tem sido considerada uma

atividade própria, e quase monopólio,
das pessoas jovens, das pessoas com
boa saúde e fisicamente atraentes. A
idéia de que as pessoas de idade
avançada também possam manter

relações sexuais não é culturalmente
muito aceita, preferindo-se ignorar e

fazer desaparecer do imaginário
coletivo a sexualidade da pessoa

.

idosa. Apesar desses tópicos culturais,
a velhice conserva a necessidade
psicológica de uma atividade sexual
continuada, não havendo pois, idade
na qual a atividade sexual, os

pensamentos sobre sexo ou o desejo
acabem. Devido ao

desconhecimento e à pressão
cultural,' numerosas pessoas de idade
avançada, nas quais ainda é intenso'
o desejo sexual, experimentam um

sentimento de culpa e de vergonha,
chegando a crer-se anormais pelo
simples ato de se perceberem com.
vontade do prazer. Os idosos se

distanciam e esquecem de seu

próprio corpo e, tanto quanto ou

mais que na infância, a sociedade
impõe que a sexualidade deva ser

totalmente ignorada na velhice.
Ainda existe o problema da
literatura médica, repleta de estudos.
sobre atividade sexual, considerar a

sexualidade exclusivamente calcada
no coito, não compreendendo ou

concebendo outras atitudes, condutas
e práticas igualmente prazerosas.
A ati�idade sexual nos idosos tem
sido considerada inapropriada por
largos segmentos de nossa sociedade,
desde a família até a mídia. Alguns
entendem a atividade sexual nos
idosos até mesmo como imoral ou
bizarra. Nossa cultura aceita mal a
existência de sexualidade nos idosos,
e quando eles apresentam qualquer
manifestação de interesse sexual, são
freqüentemente discriminados. De
modo geral, não se considera correto

falar disso, nem pleitear a existência
de problemas relacionados com a

sexualidade do idoso:
Mas, na última década, alguma
mudança com respeito à sexualidade
tem permitido um aumento do
número de idosos que buscam
conselho e tratamento para suas

eventuais disfunções sexuais. Nos
idosos a função sexual está
comprometida, em primeiro lugar,
pelas mudanças fisiológicas e

anatômicas do organismo produzidas
pelo envelhecimento. São mudanças
fisiológicas que devemos distinguir
das alterações patológicas na
atividade sexual causadas pelas
diferentes doenças e/ou por seus
tratamentos. Os estudos médicos

demonstram que amai� das
pessoas de idade avançada é

perfeitamente capaz de ter relações
sexuais e de sentir prazer nas
mesmas atividades que se entregam
as pessoas mais jovens.

Aids na terceira idade
O Ministério da Saúde, as
organizações não-governamentais e .

os médicos infectologistas 'alertam:
homens e mulheres na terceira idade
estão fazendo sexo sem prevenção e

se contaminando com o vírus da
aids. E não ésó isso. Os números da
doença em pessoas com mais de 50
anos crescem no País como em

nenhuma outra faixa etária. Houve
um aumento nos casos confirmados
de 130% entre os homens e de
396%, entre as mulheres. Uma
trajetória ascendcnte, que contrasta

com uma certa estabilização em

outras faixas etárias e grupos sociais.
"Nós temos agora uma preocupação
muito' maior com a aids em pessoas

.

acima de 50 e 60 anos do que
tínhamos. antes, porque .começaram
a aparecer muitos casos novos. Pelas
estatísticas, com o aur_nento da
expectativa de vida, das
oportunidades sociais e dos
medicamentos para disfunção erétil,
a tendência é esses números
aumentarem se nós não fizermos
alguma coisa", afirma Cristina
Pimenta, consultora da Unidade de
Prevenção do Programa Nacional de
DST/Aids.

Silêncio e Tabus
No entanto, segundo quem trabalha
com a questão, a prevenção da aids
.entre os idosos esbarra em

preconceitos culturais, associados a

uma visão assexuada das pessoas

mais velhas. "Ninguém pensa na

vovó e no vovô fazendo sexo. Todo
mundo promove bailes para terceira
idade, viagens, incentiva que eles
saiam de casa e não pensam que vai
rolar sexo. Mas se estão ativos para
dançar, passear e estudar, também

- "
estao para namorar , resume a

educadora sexual Maria Helena
Vilela, diretora do Instituto Kaplan.
Pela experiência do instituto, el�

.

afirma que é mais difícil convencer
idosos do que adolescentes sobre os

riscos da doença. "Não se pode .

infantilizar o idoso. Temos de
orientar, mostrando que respeitamos
a vivência dele, mas dizendo que ele
também tem coisas para aprender."
Trata-se de uma. lição que a sociedade
também vai precisar aprender, se

quiser evitar que a epidemia se alastre J

aindamais entre a população mais
velha.
Para a Associação Brasileira
Interdisciplinar de Aids (Abia), o .

próprio desconhecimento e o espanto \

que o fato de idosos estarem
contaminados causa nas pessoas
representa o preconceito que ainda
existe com o sexo na terceira idade.
"Os 'órgãos públicos, as entidades,
-todos nós, precisamos rever nossos
conceitos. Des�obrir como falar da
prevenção para esse grupo. Uma

pesquisa mostrou que 39% deles se

dizem ativos sexualmente, só que
desprotegidos", afirma Veriano Tetta
Júnior, coordenador da entidade. "Não
temos quase dados nem pesquisas

.

sobre esse fato. Eles ficam relegados ao

silêncio e, provavelmente, vão
aumentar ainda mais as estatísticas. "

Um paradoxo, formado pela
valorização das atividades para a

terceira idade, que fazem que os

idosos tenham uma vida social mais
intensa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lPROASFI: Programa de Orientação e Atendimento Sócio Familiar ao Idoso

, o objetivo do Programa é atender
�� o cidadão idoso em situação de

ulnerabilidade ou risco

�� pessoal!social, gue tenha seus

;,;i�.,direitos violados e, ou, ameaçados e
"'�

::::t,euja convivência com a família ou

�� euidador demande estratégias de

�t intervenção mais efetivas quando
��, apresentar dificuldades na

�""')nanutenção dos cuidados

f#r:ee�ssários e adequados ao idoso.

2HOs 'critérios para ser atendido são

��re1acionados corn a idade, que
�: precisa ser igualou superior a 60

2L anos, residência fixa em Jaraguá do

��4Sul, além de viver uma situação que

�±;.;tfaracterize ameaça ou violação dos .

�direitos da pessoa idoso, em
detrimento da condição sócio

econômica.

A equipe de profissionais que
atendem ao Programa é composta
por assistente social, fisioterapeuta,
psicóloga e terapeuta ocupacional. A
metodologia de trabalho consiste no

recebimento da denuncia, que pode
ser anônima, através do disque
denúncia 08006420156, em seguida
a equipe faz uma visita domiciliar

para verificar a veracidade da

situação, que se 'comprovada dará
início aos procedimentos iniciais.
Cada caso é atendido
individualmente, com reuniões com

familiares e responsáveis,
acompanhamento dos progressos ou

dificuldades e, se for o caso, o

encaminhamento da situação para o

Ministério Público.

;Grupos da terceira idade se reúnem para desenvolver uma série de atividades recreativas

Nas fotos
acima

r:( , integrantes do
'" grupo Ribeirão
.J

Molha durante

b. festa junina.

[]o. Nas fotos ao

lado

integrantes do

grupo José
Marangoni

\.�.: ' participando
de um evento.

�' I

3371 0882
Rua Dr. Waldemiro Mazurechen

Ijac@netuno.com.br

ij.�O••..LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DEANÁLlSES CliNICAS LTDA.

U
APARELHOS AUDITIVOS

Demonstração gratuita a domicílio
Atendimento ern.todo o Estado

47 3372 2364-
www.centroauditivojaragua.com.br
Av. Marechal Deodoro, 889 - Centro
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A prática. do Pilates,.�j mais q�atidade de vid� .,�ar� a melhor idade
I'

•

',�, • rs .If':
Envelhecer é inevitável, todos sabem, flexibi��,��tl.e muscular, d0·equiHhHiio-e····�- -do-que se imagina. Para eS�a estrutura praticar, o mundo inteiro deveria fazer

começamos a envelhecer no coordenação motora, da agilidade e se manter alinhada, a coluna protegida meus exercícios, eles seriam mais

nascimento, é uma característica de concentração e na estrutura óssea ,e garantir gestos sem lesões é felizes". 1965
todos. Fala-se em soma de todas as (perda cálcio), sem falar no fundamental que a musculatura do Praticar uma atividade durante o .

manifestações de desgaste durante a aparecimento, de dores. Os cuidados abdórnern esteja fortalecida, e é nesse envelhecimento é muito importante,
vida, a verdadeira maturidade. são redobrados, porémo que mais, m.ç<� -.; • _::.gmp-o .rnuscular que-o. método se , �. "� ..._talvez o mais importante seja o fato que
Os mecanismos do processo do fascina (motivo de diversas pesquisas) é. concentrá: no Power House (casa de reduz de 30% para 10% '(conforme
envelhecimento não estão bem a relação entre o exercício e a força), o centro do físico onde se pesquisas) o número de indivíduos

.
• ,�, '��)l ./. .,.�.�.,r ,.,

esclarecidos. Alg�Ds 6:iq.Dogos longevidade. Os estudos têm
. originam todos os movimentos do incapazes de cuidar de 'si mesmos, além

argumenta'in que o er{velhecimento, foi demonstrado que os indivíduos corpo. .

de desempenhar pape] fundamental
"programado" pelo mecanismo da fisicamente ativos apresentam menor Um correto trabalho dessa musculatura para faci.itar à adaptação i'à
evolução para evitar os perigos de uma deterioração da aptidão físicae vivem profunda trará de imediato uma aposentadoria.
superpopulação. mais. melhora na postura e naaparência Como envelhecer faz parte da evolução
O envelhecimento é um processo Exemplo melhor a ser dado é o criador física, diminui�do por conseqüência as· humana, devemos nos conscientizar e

complexo envolvendo muitas variáveis do método Pilares, Joseph Hubertus dores na coluna. cuidar de quem sempre fez tudo por

que; ao interagir, influenciam Pilates falecido em 1967 aos 87 anos de Claro que os benefícios não param por nós, o nosso corpo. Ele é a nossa

significativamente ao modo como idade, após um-incêndio-em seu' .r , ••. <, .' 'àí,:'ocorr'e aumento da à.utcino�i'a �\'"'
� ..•

-:verdadei:ca herança!
.

.alcançamos deterrninada idade. estúdio, no vigor da sua saúde física. sensação de bem-estar, melhora do Não existe idade ideal para iniciar o
Mas não é tão simples assim para o Era considerado inovador e estava 50 condicionamento cardiovascular e pilares, qualquer pessoa pode fazer,
corpo, o processo do envelhecimento é anos a frente de sua época. Praticante respiratório, desenvolvimento da . I jovem, idoso, sedentário, condicionado,
responsável por alterações em todo o . do métoc:lo duas vezes na semana. flexibilidade perdida, coordenação e gestante.
organismo; Aceitar esse processo éo' 'Com toda a evolução científicana área � _ equilíbrio.iganhc de.,{orç.a,muscular, Todavia, certas precauções podem
principal fator para envelhecer bem e o da saúde e o conhecimento do . melhora da velocidade de andar, incrementar a segurança do idoso.
segundo é cuidar para que ocorra com profissional da fisioterapia o método. incentivo ao contato social e o prazer Todo exercício deve ser realizado com

tranqüilidade. Pilates hoje está muito mais completo,
.

pela vida; promoção do relaxamento, profissionais capacitados e que
O causador do m;iÓi- -impacto na os movimentos são realizados corn mais diminuição da ansiedade" da insônia e conheçam as suas limitações funcionais.
qualidade 9�' yida:ls�o asperdas precisão e fundamentados na depressão e manutenção da libido e do Venha conhecer.q estúdio dePilares
ocort'idas tÜ=1:�f�t:e:;hi,?:.;muscular

.

cinesioterapia e biornecânica (terapia e 'vigor sexual. .' �,,-'." completo (cinc2t�uiif3ab\l.eh't:d.s)�'1ia
esquelético. C;;�fofrf.fe:\b ser humano estudo do.movimento). Existem cada vez mais evidências

""",",
ClínicaSer. AgMde sua sessão

envelhece, .sua massa.Jhuscular diminui, O método Pilates não ativa apenas .urn
' apontando o efeito benéfico' da prática, experimental.

tornando-se mai�;�fi!gil e gerando músculo, e sim toda a sua estrutura de do método Pilates durante o processo

instabilidade, p�rda.da capacidade movimento.Não é apenas um de envelhecimento. Promove a

funcional, perdaparcial ou total da exercícior.é urna conscientização do-: .

independência (dificuldade de realizar. . corpo. Prepara o corpo para enfrentar
as tarefas do dia-a-dia) e, sobretudo, . com êxito a vida cotidiana, porque no

aumento dos riscos de quedas. dia-a-dia re,ªlj�ar os movimentosfde
O envelhecimento conduz a uma. agachar, gir'ár, pular, lateralizar são
progressiVe; diminuição da força e comuns e exige muito mais do tronco.

33791009
Massaranduba

Fisioterapeuta Andréia Chiavini,
especialização em Pllates e Reeducação
.Postural Global (APG/RPM).
Clínica Ser

harmonia corporal queé um requisito'
. para a felicidade.

Joseph Pilates nunca esteve errado '

'

quando disse "Eu devo estar certo:'
.

nunca tomei uma aspirina, nunca perdi
um.dia emminha vida, todos deveriam

Rua Coronel Bernardo Grubba, 62 -

Centro. Jaraguá do Sul-SC
Fone: (47) 3371 6Ó22

Osteoporose': um risco' para homens e mulheres
A osteoporose é ã' diminuição' da massa óssea. O osso é umte�ido vivo.que se renova com mq,i�il).��p�,i�ade

.

nas primeiras décadas da vida.tsefido que; a 'p�rtir'das "30 anos, o quadro s'e inverte e â ábsorçãó de ós'sb'
passa a ser maior que a formação. As mulheres chegam a perder 50% de toda a sua massa Óssea, enquanto
os homens perdem cerca de 25%. A falta d� atividade física ou a pouca ingestão de cálcio na infância e na

adolescência aumentam a fragilidade.do osso e o risco dedesenvolver a doença.
Um dos grandes problemas da osteoporose é que elapor si só, não apresenta sintomas. A maior parte das

pessoas descobre que tem á doença por causa das dores provocadas pelas fraturas, principalrnente no fêmur,
no'punho e nas vértebras. Elas se tornam muíto'mais comuns por causa do enfraquecimento dos ossos. O

diagnóstico pode ser feito através de exames laboratoriais e da densitometria óssea. "

".'

Descobrir as causas da osteoporose é uma tarefa difícil. Nas mulheres, em grande parte das vezes, o déficit
de estrogênio que 'ocorre na menopausa é o principal responsável pelo aparecimento da doença. Em casos

aparentementesem explicação, pode haver urna predísposição genética, no caso da pessoa pertencer à raça
.

branca ou asiática 01,l ter parentes próximos com osteoporose. Há casos, passíveis de reversão, nos quais o

desenvolvimento da d�ença está r�l��io��Jo' co�" ; estilo de vida, bebida, fumo, alimentação e prática de
exercícios físicos. Algumas providências devem ser tomadas para prevenção da doença. No caso das mulheres,
assim que chega a rnenopausa, o ideal é procurar o ginecologista para verifica� se há necessidade de reposição
hormonal..Geralmente, a alimentação rica em cálcio, presente no leite e em seus derivados, também é

importante. Além disso, uma providência que não se refere especificamente à prevenção da osteoporose, mas
das fraturas, é evitar, a .partir dos 50 ou. 60, anos, rer em casa pisos escorregadios.ou tapetes .soltos. '.. . _.

O tratamento difere,de acordo com O.�ipo �e, o�teoporos�. No caso da, pq�:menopausal ele é feito, como já
foi citado, com reposição HORMONAL. Em outros tipos, o tratamento pode ser realizado com reposição
de calcitonina, que' é um outro hormônio, com alendronato' de sódio, que é um estimulador da formação
óssea, ou com cálcio. A escolha do melhor tratamento deve ser feita pelo seu médico. Nuncause

.

medicamentos sem a prescrição de seu médico.
'.

Quanto à atividade física, ela é importante como prevenção e como tratameri.to, principalmente os exercícios

com carga, que são absolutamente essenciais para a saúde dos ossos. Durante a atividade física, com a
.

contração da musçulatura, ocorre deformação do osso. Quanto maior o estímulo, maior a deformação. o. osso
interpreta esta deformação como um estímulo à formação. Os ossos assim se adaptam à sobrecarga mecânica.

�tensidade da carga é mais importante na formação da massa ó�sea do que a duração do estímulo'
".

.'(.
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