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arque da
olbach vai
leilão dia 27

juíza Ellen Gracie,
residente doSupremo
ribunal Federal, manteve o

llão para quitar dívidas do
I (Imposto sobre Produtos

dustrializados) com a

azenda NacionaL A empresa

avia recorrido da sentença.
5

ízínhos do

Procad estão

reocupados
\

oradores próximos ao

brigo-Provisório
enunciam má conduta de

ovens internados na casa.

esenvolvimento Social a
refeitura diz que é caso

alado.• �'
-. -. -- --� ...

,

MOSAICO
-

EI da merenda escolar,
stacionamento rotativo e: '.

"',

edido de cassação do-_,_
refeito são alguns dos
ssuntos que a Câmara de
ereadores de Jaraguá do Sul
erá de resolver no segundo
emestre. - 3

1
MíNIMA

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5,.694. R$ 1,50

OAB sem defensoria NÃO PERCA, HOJE
À PARTIR DAS 19h, NA SCAR,

iCÉSAR JUNKESjOCP

,.t�___....-----'

.. �

"Desafios Ambientais: uma visão
de negócios em longo prazo"
Uma iniciativa do Instituto Cassuli. A entrada é gratuita.

APOIO:

O CORREIO DO POVO

...

F'roExxv'
alUITÃO CONTAS!/..

,
'

Advogados do Vale do Itapocu interromperam o atendimento gratuito através da

defensoria dativa. Isso porque o Estado deve à categoria R$ 52 milhões. - 4

Samuel Lopes
compete, hoje no
Rio de Janeiro

l/
Mais um serviço da Cargo Brasil

:(
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.K"EDITORIAL .'
JJ�A': ';;�' �. '. :. � .

No Ingar errado
\
n

,.', . . �',

'i'� Mesmo 'sob- protestos .da
�ppsição, •. o plenário do
Çongresso Nacional manteve
aiL.; . ,�).fFeCíl,d%ãq. a

R�,sy�nqllaç.ão das Receitas da

ºp'iã�, ,(DRU) e a previsão de

arrecadação ,com a

C�ntribuição ProvisÓriá s�bre
Movimentação

.

'financeira
,(CPMF) na 'Lei de Diretrizes
Orçameritárias (LDO): Com'
todá' ràaão, '6 deputado Pal.ÚO
Bort\.haus�n '(DEM) contestou
a-irrclusãoda CPMF. ri.a LDG,
alegando que ainda nem foi
vetada, na: Comissão, de

(:;0,'Çlstituiçã,o e. Justiça da

qâmara, a admissíbílídade da
Proposta 'de Emendá à

S'?��i:itu'iÇãO
. (PEC) q,ue

prorroga .a contribuição por
hlais qu'atb an'�s. Bornhausen
� .,� ."(':l' �.' • -

, '

lhforrriou 'tambérn qúe o

Democratas deverii entrar corn .

,,' ,'O ':/1' '.

I'"
'

Como é que o Congresso
pode fazer previsão de

arrecadaçãode um
imposto que não existe?n
uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin)
no Supremo Tribunal Federal
(S'FF) contra a inclusão.

�IA CPMF va-i ser um

imposto fantasrna porque a

Constituição Federal diz que
a cobrança se extingue em 31

de, dezembro. Como é que o

Congresso Nacional pode fazer
uma previsão de arrecadação
para o exercício seguinte de
um imposto que não existe?",
questionou.
ALDO estabelece as

principais linhas que norteiam

a proposta orçamentária para
o ano seguinte. Nela estão as

metas, os limites e as projeções
da política macroeconômica
do país, como inflação, salário
mínimo, superávit, taxa de
juros e câmbio.

O texto ampliou a projeção
de gastos no Projeto Piloto de
Investimento (PPI) dos R$ 12,4
bilhões'

.

estabelecidos
inicialmente pelo governo, para
R$ 13,8 bilhões. O' PPI inclui
obras na área de infra-estrutura
cujos gastos podem ser abatidos
da meta de superávit primário.
Isso abre caminho para que o

superávit possa ncar em até R$
65 bilhões, caso o governo

aplique' o total de recursos

previs_tos. Ou seja, as contas

parecem fechar - mas não há

dú\d�a: no lu�t em que está,
a CPMF 'é Ínconstituciónal.

Q,lpresidente Lula foi, fraco, porque em h-ipótese nenhuma deveria permitir que
'Ifle'tirassem ornlcrotone"

. Heráclito Forte.s (PMDB), senador, sobre as vais ao presidente Lula na abertura do Pan, no Rio de
Janeírcl.

-, '

;�;;·raJiI,Q';'p'i�1IYI�Thr,;�.��:',,:',:��t .: �_J�:
STEIVIOS QUE,OUVIR MÁRCIO
,MANOEL D,A SILVEIRA

,I;;' Na segunda-feira, ao abrir
9 .noticiário e con ômico ,

verifiquei que a cotação do
dólar abriu o dia em leve
baixa de 0,05%, cotado a R$
1 ,86 para venda. Em outra

página, li que as gigantes
americanas do fast food estão
reavaliando custos, prevendo
uma alta das commodities da
àÚrrlentá'çãc � trigo,' carrie,
là'icinj a; 'soj a -;e a

ftéééssidade de dirrrinuir'

porções e fidelizar 'clientes."
QÓm6 a elasticidade do dólar
chegará a um ponto que não
mais 'será' possível cobrir os

.

mistos de fabricação,' teme
se um grande colapso desta
esfera no Brasil.

Se analisarmos também

ql,le; ,(a) o Pais é um grande
p(o,'d4tOr de commodities
�grç;pecuâdas; :(9)' O dól�r'
c;o�,t\nua suadesvalorização .:

henre ao real: (é:)há uIJÍ
�f�it�" c�sc�ta que s� alastra
��ias �sfeias ind�striais em

'q��; aruarnos no Vale do

.
Itapocu; verificamos que há
desafios sérios pela frente,
que não podem .ser deixados
simplesmente à mão invisível.
do rnércado,' um conceito

suplantado depois de tantas

mercadoyise,s; no,
internacional., .'

'M�r�io 'Manoel
) H,/J' _ ,

.'

I. ',.

'f' ..
: �,

.Randal· Gomes
Coordenador de Relações

Inst�pcionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej.
fi

da'

Silveira é o Secretário de
Desenvolvimento Econômico
de Jaraguá do Sul. Em sua

gestão, incluiu os termos

'Ciência e Tecnologia' à

pasta, o que suplanta a

simples' alteração do nome e

analisa que o

desenvolvimento econômico

necessariamente passa pela
'inovação ·das tecnologias
-atualmenre existentes. Na
semana -passada, quando
várias entidades - entre as

quais' a-Secretaria e a FATEJ
.r: participaram do Encomex,
comentávamos sobre para
onde queremos/poderemos ir
nas próximas décadas.

Sua trajetória passa por
atividades como' empresário,
corno consult�r d� empresas,
como professor universitário e

como presidente de entidades

representativas. Seu olhar é

aguçado e seu trânsito é livre
nesta� várias esferas. É sem

aú�ida;' alguém que
estabêléce múltiplos olhares,
além dos interesses foc�is de
um grupo ou outro. Por este

motivo, é que o título que dá
nome ao artigo desta semana,
é um pedido às lideranças
regionais, para que vejamos

.

' J araguá do Sul e seu Vale,
.

como algo além de uma

cúpula fechada em si mesmo.

Caso algum dos leitores
tenha la curiosidade de
analisar o Vale com o Google

.
Earth, verá que nossos limites
físicos já não podem ser,

superados. Não existe a partir
de um epicentro de 25 kill ao
redor do centro de JS, um
zoneamento que permita o

surgimento de outra grande
empresa. Mais grave que isto,
não haveria condições de se

.

estabelecer um crescimento

de mais 15.000 postos de
trabalho. Não porque a

indústria local não o absorva,
mas porque a malha urbana
ficaria seriamente

comprometida pela ausência
de planejamento de longo
prazo, no passado.

Se quisermos sustentar o

desenvolvimento que temos,
necessariamente teremos que
dar as mãos e'focar esforços. A
FATEJ, através de seus cursos

de tecnologia e de seu olhar

profundamente prático sobre
meios de desenvolvimento,
participa desta cultura de

inovação e' convida
entidades, profissionais e

empresas a juntamente aos

órgãos públicos e entidades
representativas, a estabelecer
o caminho que queremos no

planejamento de longo prazo
de nossa região.
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• DOS BLOGS
JOSÉ M.,MENDONÇA

Perplexidade
Ninguém entendeu - muito
menos ele, pela cara que fez - as

vaias dirigidas sexta-feira ao

presldente Lula no Maracanã. Os
índices de popularidade do

presidente indicavam exatamente

para o contrário -urna grande
ovação. E era o que Lula parecia
esperar quando entrou no

Estádio, tão desconcertado ficou

LUIZ ZANIN

Alegria sin fin ...
"Tristeza sin fin" é a manchete do

Diário Olé, sempre tão sarcástico
com o futebol brasileiro, depois
da vitória de 3 a O do Brasil sobre

a Argentina. Bem, Brasil
campeão, sem qualquer sombra
de dúvida, e contra todos os

prognósticos. Força da

marcação, do conjunto, futebol
moderno, de resultado? Como

quando os apupos começaram. fica? Essa é uma concepção de .

Foi a primeira manifestação jogo que servirá de modelo para
. pública de peso hostil desde que as eliminatórias e para a Copa do
Lula assumiu a presidência da Mundo? O que Dunga fará
República. Irreverência carioca, �do chegarem os donos do

catarse coletiva, conspiração das time, Kaká e Ronaldinho

elites,.coisa orquestrada - já se Gaúcho? Mas será que eles ainda

ouviu tudo isso para tentar são donos do time? Se ganhar é
explicar o fato. E muito mais se o que interessa, Dunga impôs a

ouvirá. De certo mesmo é que o sua filosofia de jogo. Fica a

Planalto, além de assustado, dúvida: A seleção poderia ter
ficou preocupado. Não é para jogado diferente e ganhado do ,

menos dado o clima de eutoría mesmo jeito? Bem, essa é uma I.

reinante por lá e, o permanente suposição que mora no mundo

estado de graça em que vive o do "se". Quem deve ter mais

presidente. perguntas a se fazer são os

argentinos.

4J blog.estadao.com.brlblog/josemarcio

• DO LEITOR

4JbIOg:estadao.com.br/blog/zanln

UFSC X VALE DO ITAPOC,U
A discussão em tomo da

instalação do campus da
UFSC no norte do Estado,
trás a .tona uma tema já
esquecido por todos nós

cidadãos do Vale. 80
Itapocu.
Ao ver a voracidade

com que os representantes
de Joinville, ldeli Salvatti e
Carlito Merss, defendem a

instalação naquela cidade
um sentimento de
abandono me vem a

cabeça e em seguida uma

pergunta: Quem terá

forças pra brigar pelo Vale
do ltapocu?

Este fato mostra

claramente o grande
problema que é a falta de
um, apenas um

representante em qualquer
das esferas políticas.

Estamos desprotegidos e

sem um representante que

possa brigar pelos nossos

interesses.

Lembro-me agora que
ao ser eleito, o Dep. Federal
Mauro Mariani,
representante do planalto
norte, disse em entrevista
a uma de nossas rádios
locais, -que -o Vale do

ltapocu não ficará sem

- representante. Disse ainda

que ele seria o

representante daqui.
Diante desta palavra,
convoco o nobre Deputado
que intervenha em favor da
nossa região, mostrando
que /0 que ele falou não foi

apenas no calor das

eleições, afinal ele foimuito
bem votado por aqui.

Peço que ele utilize sua

. MINO CARTA;

Editorial ..
,

,

.) m'
Leio e aprovo o editorial de sexu
feira do Estadão sobre ri recuo
governo em relaçãoà normal@,�' C
a classíücação indic,ativa dO�R J
programas de televisão. Questã�
séria, que o jornal aborda )J
corretamente. Permito-me, 'ma I
apenas, uma observação, dizoJ I
respeitá à passagem em quem (

editorial alude às pressões 3. 5 (

capazes dê levare qoverne

élt1i1
(

patética rend, iÇã,o. Partiram; '.1, 1

segundo o Estado, dã Abert; \,O

Associação B�asileira de Sill :

Emissoras de Rádio e Televi§â1!t
Perguntei aos meus atentos ';')1£
botões se concorüavam coin a

j ,

id�ia de que a Aber,t tem, !�r�p��
bastante para obrigar o Ministén!

.
, ,

.-' 'Eva
da Justiça a bater em retirâd�. O�r
ora, e a Abertteria algum,p,o�JJ
nq B,ra,9JI não.�xi$�i��tl}J9.I9:,b�tl
e9i,Ml,m4i1a�_YWjley,J�illq�q.E1J
:ç�DfJrfTW.ção de g��;� e8\1i§,s.wgl
da família Marinho manca n1íli5a
que o governo. IIJJI

7r!fn

• Beatriz NegherblJ;n
Estudante

,

influência para. fazerbl
que o Campus da U��
venha para'. o Vales�
Itapocu.: Insfl

Se.não for ele, que> $ep
outro, bom de briga.

-

{ Bb�1
. Faço aqui um -alertâ�

eleitores. I =HJp

Sei que estamos mtí�
longe das eleições para�1
Estaduale Federal ��)!
talvez não. haja interess,

, r GOD
dos políticos. Eles vêm ff��1
pedem o nosso voto e depoi
nos esquecem. Nós ..9�
vivemos aqui: e ql1ê;!OO
ver esta região cres�eF1e�'
desenvolver, para qJe���
nossos filhos tenham a2es,s�

515V
ao desenvolvimento, temO)

,]gx5
.que nos lembrar d�a��
fatos nas próximas elei£Ph�'
Temos que lembrarmos tl#Í
fomos esquecidos. !'IBN

,
I

.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por erf!J&it
redaçào@9correiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, H<&�Postal19, E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* nãoserão publicados).
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

ara aprovamais R$ 15mllhões

ra ampliações da rede coletora
i clQ!de supera

IS média nacional
� eCatarinense

m tratamento
Xta· -.GJxs,

,

'

cR�O MACHADO

JARAGuÁ DO SUL
ião oBt2

Com R$ 15 milhões já
I liberados pela CEF (Caixa
J EcoE1ômica Federal) para
1 cominuidade de obras da rede
j de esgotos sanitários e

<WíttIilpartida da prefeitura de

R$1,7 milhão, totalizando R$
16,7 milhões, o diretor-geral do

E Sam�e (Serviço Municipal de

Á� e Esgotos) Luís Fernando
arcolla, foi ontem à Câmara

1 de Vereadores. Atendeu
.

o coJJlte do Legislative pará,
fi"

� det;ilhar os investimentos desta
m OIlSl' dec b A

.

r� nova etapa e o raso presença
� ��p "Martolla . na Câmara

I ���edeu votação em plenário
11. qJél'àprovou o fínancíamento

atrafé'sJ82ilCá'iX'á'em regime :ae
urg�cia:' porque há prazo
eseiillJelecido para que o

� município possa dispor do
dinheiro, que será gasto na rede

!cl coletora da região do bairro São
J Luís. O financiamento

permitirá que as obras iniciem
m três meses, com conclusão
revista para'quatro anos,

incluindo a construção da

No tratamento de esgotos domésticos, Jaraguá do Sul é cidade referência em Santa Catarina

estação de tratamento do
bairro.Desde o início de sua .

implantação, no governo do ex
prefeito lrineu Pasold (P'SDB)
a rede coletora de esgotos
domésticos já atinge 258

quilômetros, o equivalente a

50% de cobertura dos
domicílios. Muito à frente da
média brasileira (19%) e de
Santa Catarina (10,2%).
Outros R$ 28,5 milhões, dos
quaisR$ ),5milhões de recursos
próprios representam obras da

rede naVilaRau,Morro do Boa
Vista e parte alta do

Czemiewicz, além da segunda
etapa.das obrasnos loteamentos
Souza e SantoAntônio, emTrês,
Rios doNorte.A título de fundo

perdido (sem necessidade de

resgate do dinheiro) o Samae

quer mais verba pública da
União e corre atrás de R$ 4,5
milhões para conclusão das
bacias de Nereu Ramos e João
Pessoa. Viabilizado o recurso, a

expectativa é de que as obras

comecemjá em setembro, com
prazo de conclusão de um ano.

O custo estimado é de R$ 5,7
milhões, com contrapartida do
município de R$ 1,1 milhão.
Todos os docmicílios ligados à

rede coletora de esgotos têm,

acrescidos na conta mensal de

águamais 80% sobre o valor da
fatura. A cobrança, .explica
Marcolla, é permanente, com o

arrécadado sendo reinvestido
na ampliação e tratarnénto de

esgotos e água.

�( JÇAj.�a� dos municípios de
& <Jh.aquari, Barra do Sul,
� Garuva e 'São Francisco do

ij �el estão sendo demarcadas

pela Funai. Sãomais de 12mil
� ��res para os 320 índios,

que moram na região. Até o

� <ffitff:lue Felipe Brezoela, da

r� .�lR:1ia Pindoti Palmeira,
li aâlou um absurdo a cessão

�, �OO hectares para cada um
51" :lGc31 .

'

r Çlos Indios da aldeia. Se até

�' '�rtPlàcha isso ...
,� GIOqs'

XfDinarcando
�§retário de Planejamento

� G�e '3Y.uaramirim, Valério

� d{gginem, vai à Câmara de

�I G�Ir1�ador�s no dia 23 para

� �1g1anar sobre os projetos
� �aJS1�acionais da prefeitura
�' ·��q.tr casas populares. Foi
�18Miado pelo tucano

� Marcos Mannes a provar que
� -G-frlunicípio tem ações na

I âlFé�' de habitação popular.
1. tividado na sema na

I passada, não compa receu.

\\
'-,

Privilégio 1
Câmara de Vereadores de

Guaramirim entra em recesso

parlamentar de meio de ano

no próximo dia 24. E pelo
período de apenas uma

semana. Recesso de julho
nem deveria existir em nen

hum Legislativo.É privilégio
de políticos e de professores.
E de gente abonada que vai

para a Europa com os filhos

aproveitando a folga nas

escolas.

Privilégio 2
Maioria dos vereadores

justificá dizendo que, mesmo

assim, continuam desen
volvendo suas atividades

porque a população e o eleitor
não lhes dão descanso quanto
a carências não supridas pelo
poder público municipal em
tempo hábil. Ora, é mais um
motivo óbvio para não

interromper os trabalhos em

plenário.

Confirmando

O CORREIODOPOVO

junho a Ujam decidiu "por
unanimidade" solicita ra

imediata abertura de processo
de cassação do prefeito.
''Acreditamos que aCâmara de
Vereadores esteja ciente do

processo e que vá cumprir com
seu papel de fiscalizar os atos

do Executivo", concluiu.
'

CAMPUS- "Isso é polícia
rasteira, política se�
vergonha", disse ontem o ex

deputado ,Dionei Walter da
Silva (PT), apontado pelo
vereador Jurandir Michels
(PV) e outras lideranças como

, um dos responsáveis pela não

vinda do campus da UFSC

(Universidade Federal de
Santa Catarina) para [aragua
do Sul. Segundo disse ao O
Correio doPovo, ambos e nem'
ele próprio foram convidados

"pela turma da prefeitura" (de
Jaraguá) para debater o

assunto. "Claro que a Idelli e o

Carlita, convidados, não iriam
se ausentàr 'da audiência

pública realizada na maior

cidade do Estado", defendeu.
Lembrou que o Norte
catarinense é integrado por 13
cidades e que é reitor Lúcio

José Botelho garantiu que o

campus se localizaria em uma

delas e não especificamente
em Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Joinville ou

Araquari.'�Quero que alguém
diga quando e onde falei contra
a construção do campus em

[araguá", , 'desafiou
Dionei. (Celso. Machado)

Ujam acusa prefeitura
de associações

DIVULGAÇÃO

A coluna antecipou em

fevereiro: Mauro Mariani

(PMDB), deputado federal e
secréiárío daInfra..estruturasónão
será candidato a prefeito de

JoinvillesenãoquisetForo tirado ,---

da festadoPMDBdomingo.Com
apoio do governador Luiz Henri
que. Briga de cachorro grande:
illS xMarco Tebaldi xPI

Prclbldc
Bares, buffets, barracas de

feira, cozinhas industriais,
restaurantes, condomínios de
Balneário Camboriú obrigam
se a encaminhar o óleo

vegetal utilizado em frituras

para empresas de re�iclagem
ou à empresa concessionária

do serviço de coleta de lixo.
Em ralos e pias, nunca mais:

É hora de se pensar nisso.

JARAGUÁ DO SUL

Em nota divulgada no final
de semana, o presidente da

Ujam (Associação Jaraguaense
de Associações de Moradores),
LuizHirschen, acusa setores da
prefeitura de A pressionar
presidentes de associações para
que assinem "documentos "

(aspas do autor da nota) para
"desqualificar e provocar atritos
com a diretoria da Ujam.
''Atitude infeliz e maldosa da

administração municipal",
afirma Hirschen,que em
assado recente também
denunciou o Executivo pela
formação, às pressas, de chapas
lideradas por servidores

públicos quando de eleições
para diretorias de associações
de moradores e da própria
Ujam.' A nova investida,
acredita, se dá por conta de

requerimento protocolado. na
Câmara de Vereadores na

semana passada, pedindo a

abertura imediata de processo
de cassação do mandato do

prefeito Moacir Bertoldi (PR)
por conta da negociações feitas

.

em 2005 e apontadas como

irregulares por comissão de

inquérito da Câmara, com a

empresa Canarinho viando
quitar

'

dívidas da
concessionária do transporte
coletivo urbano com ISS

(Imposto Sobre Serviços)
retroativos aos últimos Cinco
anos.Por isso; �iguD;lerita, em
reunião rio último dia 24 de

Pegandofogo ,

Pedido de cassação do prefeitoMoacir Bertoldi protocolado
na semana passada pelo presidente da Associação
Jaraguaense de Moradores, LuizHirschen, não teria tido o

respaldo das associações filiadas através de assembléia.
Hirschen rebate e diz que a prefeitura tenta intimidar

,

presidentes de associações de moradores para que se

manifestem contra. Em ano pré-eleitoral, nada de novo no
front. A guerra apenas começou. Vemmuitomais chumbo

grosso por aí,

Alta tensão
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul volta do recesso

(férias) dia 1º de agosto com pelo menos três pepinaços
para resolver: CEI para investigar contrato de terceirização
da merenda escolar, a volta do estacionamento rotativo e,

altamente indigesto, pedido de abertura de processo de'

cassação do prefeito Bertoldi. Desde o ano passado tramita
.

no Ministério Público pedido idêntico, à época rejeitado
pelo Legislativo.

.

Destaque
Empresário Eggon joão da Silva está entre os 53 empresários
pré-selecionados pelo Instituto GFK Indícator/Revista

Exame, que vai escolher os empresários mais importantes
para o Brasil nos últimos 40 anos. É o único catarinense na

relação. A Weg é uma empresa multinacional

genuinamente brasileira, com ramificações pelo mundo.

Caracas!
João Reis, de Schroeder,

manda nota à coluna para
.

dizer que está "analisando

alguns convites "de partidos
políticos do município que o

querem em suas fileiras. E

cita, nominalmente: PSOL,
PSB, PDT, PTB, PPS, PRB,
PMDB, PR, etc. (SIC). Vai
ver o "e tc.Yseja ormais

apropriado.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DEFENSORIA DATIVA: ADVOGADOS COBRAM DO GOVERNADOR Conselho'de Saúde'
cobra medidas do MR.Microrregião perde serviço de

'assistência jurídica gratuíta JARAGUÁ DO SUL

O ConselhoMunicipal de
.

Saúde está cobrando do
Ministério Público medidas
para o cumprimento do TAC

(Termo de' Ajuste de

Conduta) dos médicos,
firmado em maio do ano

passado. O termo previa
colocação de cartão-ponto e

placas com nomes e horários
de atendimento no prazo de
90 dias, para garanti� que os

médicos cumprissem a carga
horária determinada pela
secretaria de Saúde.

ou no Núcleo de Práticas O presidente do conselho,
Jur�d�ca� �� Unerj (Ce�tro Agostinho Zimmermann,
Universitário de JaJ;p.�ua,Ao disse que a comissão quer
Sul). O núcleo está em recesso saber se a Prefeitura vai pagar
e voltará a atender a parlí] dd>2Lãmulta de R$ 30 mil por mês
dia 30. Nn�s segundas:feiras,. pelo não cumprimento das
das 13h30as 18 horas, e nas medidas, conforme
terças e quintas-feiras, das �rminado à época pelo
7h.,30 às 13 horas. 'Ministério Público .. Em

O acesso à assistência

jurídica gratuita é determina
do pela Constituição de 1988,
prestado por meio das
defensorias públicas _ advo

gados concursados pelo gover
no do Estado recebem salário

pela prestação de serviço.

.

Estado não cumpre
compromisso e já
deve R$ 52 mi

para a categoria

relacionados a problemas
fàmiliares _ como. separação e

pensão alimentícia '_ e crimes

como furto, ameaça, brigas e

pequenas indenizações.
O presidente da subseção

da OAB ressaltou que os

processos j á encaminhados
continuarão sendo acompa
nhados pelos advogados.
Também orientou às pessoas a

buscarem atendiment� no
,

Fórum _ das 12 às 19 horas -

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

Amicrorregião começou a

semana órfã do serviço de
assistência jurídica gratuita,
devido a falta de pagamento
dos honorários dos advogados
pelo governo do Estado. No
final da semana, representantes
.de todas as subseções daOAB
(Ordem dos Advogados do

Brasil) reúnem-se em Floria

nópolis com o governador Luiz
Henrique da Silveira para
debater propostas para a

continuidade da chamada
Defensoria Dativa no Estado.

O·presidente da subseção
, da OAB'do município, Ra
phael Rocha Lopes, diz que o

governo do Estado tem dí�ida
de R$ 52 milhões com os

advogados que prestam
��� -':l:,!,: "

Conselho cobra multa da PMJB
)�

horário do expediente �eja
controlado por' equipamento.

fi
de impressão digital. :�Ele
(Ferrazza) informou que O!

(J

aparelhos estão sendo
licitados e serão implantado!
ainda nesse ano", comentol

Segundo Zimmermann, a

promotora Maria Cristim
Pereira Cavalcanti prometei
dar retorno sobre o assunto ao

!

conselho até fim do mês. O

'promotor responsável �elo
caso, Leonardo Lehmann, foi
transferido para Florianópols
há cerca de dois meses. (DZ)

Lopes diz que advogados que bancam a 'estrutura de atendimento
t , )jrl '

descredenciamentosassistência às famílias carentes.
Ele lembra que, em janeiro
deste ano, havia 23 profissionais
realizando esse atendimento.
Mês passado, o número caiu

para dez, gerando mais

sobrecarga de trabalho e gastos

para os profissionais.
"Não se trata de uma greve.

Os
aconteceram por decisões

particulares, motivadas por

promessas não cumpridas pelo
governo do Estado", afirma,
acrescentando que cerca de 20

pessoas por dia procuram
assistência jurídica gratuita. Os
principais processos estão

relação aos equipamentos de
cartão-ponto, acredita que
não os aparelhos não

garantem o cumprimento do
horário. Disse que a comissão

de fiscalização e controle está

cobrando do secretário de
'

Saúde, Sérgio Ferrazza, que o

'COMO DESENVOLVER EQUIPES

MPIDAS, FLEXlvEIS E DE AUTO

DESEMPENHO.

-O PERFIL DO PROFISSIONAL

DA QUALIDADE

'A REVOLUçAo DO NOVO MIL�NIO
NO ATENDIMENTO E NAS VENDAS

-COMPROMISSO
'r

'LEALDADE

'0 QUE OS CLI�NTES QUEREM-UM PROGRAMA DE

CAPACITAÇAo PROFISSIONAL -,·COMO LI.DAR COM 'PESSOAS

DIFlvEIS, FAZENDO COM QUE TODOS

TRABALHEM EM HARMONIA

,E PRODUZAM MAIS E ME,LHOR.

-RESPONSABILIDADE

-COMO TRANSFORMAR RESULTADOS

RUINS EM BONS RESULTADOS·0 PODER DAS RELAÇÕES HUMANAS

.INOVAÇAo - CRIATIVIDADE E AçAo
-A NOVA DINÂMICA DA LIDERANÇA
NA .IMPLANTAÇAo DOS PRINCiplOS

.

DA QUALIDADE.

·0 PODER DA LIDERANÇA
.

EM MOTIVAR E OBTER O

COMPROMETIMENTO DE TODOS. LIDERANÇA, ,COMPRO'METIMENTO,
ATENDIMENtO E RELAÇÕES HUMANAS'COMO EVITAR PE.QUENAS FALHAS

QUE PROVOCAM GRANDES PERDAS.

'0 QUE COMEÇA ERRADO

TERMINA ERRADO.

-FALHAS DA GER�NCIA E
. COMO CORRIGI-LAS. Data: 30 de julho a 02 de agosto de 2007

Local: Scar I Horário: Das 19:30 ás 22:30

Informações e reservas: 9988-5063 cf Américo .

-OS SEGREDOS DOS'
GRANDES LIDERES.

.AS BASES DA INTELlGtNCIA

EMOCIONAL PARA FAZER AS PESSOAS

TRABALHAREM EM EQUIPE

E EM ·HARMONIA.

ELIAS LOURENÇO
Fundou e dirige o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial.

Autor do livro: SUPERAÇAo; 7 atitudes para o Crescimento Pessoal e Profissional.

Considerado um dos melhores Comunicadores Empresariais da Atualidade:

----------------------��----------------�----------.�------------------�----------�-----------------------------------------
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DESCONFORTO VIZINHOS DENUNCIAM ATITUDES INCONVENIENTES DE MENORES

Internos'do Procaí causam temor
.'"

Cenas constrangedoras
" teriam sido observadas
,

nos últimos cinco
meses por moradores

;:�;��i<ELLY ERDMAN
,�. JARAGUÁ DO SUL

Moradores próximos ao

Procad (Centro de Proteção
à Criança e Adolescente), no
Loteamento Firenze, Bairro
Tifa Martins, não agüentam.
mais os incômodos causados

pelos internos do .Abrigo
é,

provisório. Os problemas vêm
se agravando nos últimos

RI cinco meses, o que já faz a

u��:�opulaçã'o' pedir a

3'�'transferência da entidade
eo

para outro local.
() f)[ N

.. � dOG"1 a opimao e .. , que
lor preferiu manter o nome em

')0sigilo, não existe mais sossego
I) J

nos arredores do Procad. "Saio
Sf! �

d'de casa preocupa o todos os

nS'dias", resumiu. Um dos

;h 'motivos para a: desconfiança
I� é o fato de alguns jovens não
o::)�espeitarem a vizinhança.
"AI
lVl

PIERO RAGAZZI/OCP

No Abrigo os menores estariam eXt'rapola'r\bo'as regras dE'
QiA ... ; 1

'nadas com comportamento inadequado

"Fita pornô eu não preciso
comprar porque vejo tucÍb da

I minha janela, na vara�da do
Centro", contou ind,o,Além disso, outra

informação responsável por
deixá-lo nervosoé a de que
os internos sâo liberados para
fumar, recebendo, inclusive,
os cigarros da Prefeitura.
Conforme a secretária de

) Q�s�nvolyjmento Social e

Família, Nilda Bertoldi, estes
são casos específicos, com
possíveis crises de abstinência
e não comuns a todos os 13
adolescentes atualmente sob
tutela da administração
pública municipal.

Quanto às outras

reclamações, ela explica que
existem seis jovens "com

perfil mais.complicado" e eles
causaram 'alguns problemas
puhwli1díbneíQs muros da

instituição. Porém, Nilda
pede a compreensão da
comunidade. "Precisamos

que a sociedade não tenha

preconceitos e nos ajude a

recuperá-los. Não perdemos
o controle sobre eles",
finalizou.

TERÇA-FEIRA, 17 de julho de 2007 I 5

Instituto Cassuli programa
painel de desafios ambientais
JARAGUÁ DO SUL

Integrantes do Instituto

Cassuli participam de painel
sobre desenvolvimento

sustentável hoje à noite, no

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). O tema a ser

discutido é "Desafios
Ambientais: uma visão de

negócios a longo prazo" e traz
como palestrantes Célia e

Gilberto Cassuli, Romeo
Piazera Junior, André Luiz

Fogáça e Luís Carlos Scoz.
O bate-papo começa às 19

horas e segue até às 22 horas
no Auditório Eggon da.Silva.
Os interessados devem
confirmar presença pelo
telefone 3371-752-2 ou através
do e-mail

simone,@cassuli.com.br. A
entrada é gratuita.

Conforme Célia Gascho

Cassuli, o objetivo é dar

enfoque diferenciado. às
questões ligadas à natureza.

explica. Ela complementa
lembrando o fato de, nomundo
atual, não ser mais aceitável
desvencilhar o progresso deste

tipo de ação.
A meta é mostrar aos Célia: enfoque diferenciado

Barracas permaneceram animadas até o toque de recolher

comida, os 30 integrantes do

grupo de Fabiano Ferreira, 25,
colocaram em prática esta

meta.O professor lembrou que
fez parte das duas edições do
Stammtisch por causa da

companhia dos amigos. "A
nossa barraca é bem família,
commuita integração", disse.

Mais adiante, a turma da
Sociedade Diãna fez questão

,

de não esquecer a origem da

confraternização. Uma faixa
escrita em alemão deu boas
vindas aos visitantes. Para ele,
por mais que muitos

participantes "vejam a festa

apenas como um dia só de
bebedeira" é preciso lembrar
das tradições doa antepassados
e se divertir de maneira

consciente. (KE)

Jovens são

presos com
dinheiro falso
JARAGuÁ DO SUL

A Polícia Militar do

município prendeu três jovens
.acusados de tentar passar
dinheiro falso no Chop e Club,
na noite de domingo: P.C.R.,
21 anos, e L.F.S, 16 que,
teriam passado duas notas de

R$ 10 e uma de R$ 5 na

bilheteria. o, rapazes alegaram
que não eram os responsáveis
pela falsíficação e delataram

E.A.L., 23 anos, como rautor.

E.A.L. foi localizado na Rua

Epitácio Pessoa, depois de
várias rondas. Segundo nota

enviada pela PM, as notas

apreendidas eram de

"falsificação grosseira" .

empresários que isto é possível
e, ainda, dar a eles a chance
de integrar o próprio negócio
em um mercado passível de
exploração. É o caso dos
recicláveis, por exemplo. "Os
empresários precisam se atentar

a estas novas {realidades",
enfatizaCélia, responsávelpelo

. painel a respeito .das lições
retiradas de acidentes
ambientais. Depois dela, Luís
Carlos Scoz fala de gestão de

qualidade e Gilberto Cassuli
sobre as normas vigentes no

quesito natureza. Para finalizar,
,

Romeo PiazeraJunior eAndré
,'Luiz Fogaça tratam,

respectivamente, do ISO
14.000 e das vantagens
decorrentes dos compromissos
ambientais. (KE)

PIERO RAGAZZVOCP

. MANEQUINHA'

-,.-
_IE

.lMACUABD 501

o fundador do bloco
carnavalesco "Estrela d'
Alva", Manoel Rosa, mais
conhecido como

"Manequinha", faleceu na

noite de sexta-feira, 13, às
vésperas de completar 87
anos. Ele morreu em

. Joinville, vítima de parada
respiratória conseqüente de

pneumonia.
I

Filho de Domingos Rosa e

Paulina Cordeiro Rosa,
Manequinha nasceu no dia
14 de junho de 1920, no
distrito Jaraguá (então
pertencente à Joinville).
Casou-se duas vezes e teve
22 filhos. O pai de
Manequinha foi um dos
trabalhadores que chegou à
cidade' com o fundador
Emílio Carlos Jourdan ..

'.ib-,-------------------�----·

.. ;;Stammtisch reúne cerca de cinco mil pessoas
.
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EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 19/2007
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para Construção da Pista de Atletismo, em área sita a

Rua Francisco Hruschka, s/no, num total de 19.641,1 Om2 (dezenove mil, seiscentos e quarenta e um

vírgula dez metros quadrados), com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o

Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO:
Lei FederaI8.666/93 e demais ateraçôes posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
até as 10:00 horas do dia 03 de agosto de 2007, no Serviço de Protocolo da Prefe�ura Municipal de Jaraguá
do Sul/SC, sita no endereço abaixo. ABERTURA dos ENVELOPES: 1 0:30 horas do dia 03/08/2007 na sala
de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos, da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul/SC,
sita no endereço abaixo. DATA e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: Até 02/08/2007 as 17:00 horas

Agendar visita com EngO Civil Marcus Alessi, no telefone (47) 3376-0536 ou (47) 9922-0071. RETIRADA
DO EDITAL E ANEXOS: 1) O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
sem qualquer custo, ou; 2) O ed�al eanexos (cópias) e projetos poderão ser retirados na Coordenadoria
de Ilcitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, telefone (47) 3372-8195, no seguinte
endereço: RuaWa�erMarquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC, mediante pagamento
de taxa de R$ 20,00 (viote reais). ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: R$ 549.717,15 (quinhentos e

quarenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e quinze centavos). INFORMAÇÕES: Dúvidas e

esclarecimentos poderão ser obtidos p6r escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**) (47) 3370-7253,
ou ainda pelos e-mail .scontratos@jaraguadosul.com.brourose.compras@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 15 de junho de 2007.
JEAN CARLO LEUTPRECHT
Presidente

-._.
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EDITAL
PREGÃO N° 79/2007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TIPO: menor preço GLOBAL

Jaraguá do Sul (SC), 12 dejulho de 2007.
MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2007
SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de impressos, destinados a manutenção das atividades
do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Ed�al.

.

REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20
de dezembro de 2005, ART. 3° INCISO VII E VIll.DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 13:00 horas do dia 27 de julho de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sita na Rua Wa�erMljrquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO
e abertura dos envelopes serão as 13:30 horas db mesmo dia, na sala de reuniões da'Coordenadoria de
Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 37.846,00(trinta e sete mil otcceraos e

quarenta e seis reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Ed�al poderá serobtida no endereço acima ou via

Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 12 de julho de 2007.
MARCELINO SCHIMIDT
Secretário de Administração

OBJETO: O presente Eq�al copsiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Vigilância Armada, em conformidade com item 01-0bjeto e os Anexos, que são partes integrantes
deste Ed�al. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/

. 2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:00 horas
do dia 30 de julho de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da PreteiíuraMunicipal de Jaraguá do Sul, sita
na RuaWalterMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos

-, envelopes serão as 13:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e

Contratos. Orçamento estimado para a contratação: R$ 58.11 0,000 (cinqüenta e oto mil cento e dez reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no.endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br
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CESAR JUNKES/OCP

A Prefeitura de Pomerode inaugurou no sábado.o novo
refeitório e cozinha (foto) da Escola Básica Municipal

· �l�ir Barroso, nQ Bairro Testo Rega. Desde 1989 a

';'n1ete colar era serYicla ern um espaço que acomedava,
nomáximo, 150 pessoas por vez.A unidade possuimais de

,

SOb alunos. Assim, o recreio se dividia em três horários
intercalados, o que influenciava no andamento das

, ativ:i.da��s em salas de aula. Com. D novo. refeitório, a

· cápacidaqe dobrou. Agora, até 300 alunos podem ser

atendidos simultaneamente. Ao todo, a obra custou R$
·

101 mit';J'artido unicamente de recursos do orçamento do
mu.riicíPl(i)/

�valiação da Ecomex
�Q"Secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio .

Silveira, afirmou que ficou satisfeito com a realização da 118º
.

Encomex (Encontro de Comércio Exterior). Em tomo de 500
't.. c.; '

•

pessoas parficiparam no evento. Segundo Márcio Silveira, a

aVfJ��;çãO é positiva, pois em um único dia os empresários
puderam entender os fundamentos e os passos para realizar

';lo
,

,

transações comerciais.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Dança
As inscrições para o 2º

FestivalNacional de Dança de
Jaraguá do Sul já estão abertas.
Para tal, os candidatos devem
acessar o endereço
www.festivaldejaragua.com.br
preencher a ficha de inscrição.
Mais informações no próprio
site ou no e-mail

lisajaworski@�etuno.com.br.

Festival
Entre as atividades do 3º

Festival Gastronômico de
Pomerode está a "Noite das

Massas", que acontece hoje no
SchoenRestaurante, Pizzaria e
Lanchonete. São mais de 25

pratos, incluindo lasanhas,
spaghetti, penne, fusillí e

saladas, a R$ 15 por pessoa. A
noite dasmassas terámúsica ao
vivo. Mais informações no

telefone (47) 3387-1238.

Curso
ib't 1

O Sese de Jaraguá do Sul

promove o curso básico de
biscuit. O treinamento aconte
ce amanhã e vai até quinta
feira, das 19 às 21h30. O inves

timento é de R$ 20 (comer
ciário), R$ 27 (conveniado) e

R$ 30,00 (comunidade). O
material está incluso no valor,
o aluno deve trazer apenas um
secador de cabelo. Infor

mações: 3371-8930.

Jaífta�UO� do Sul
� :',

PROGRAMAÇlo
Prefeiturá'nos Bairros
Local: E.M.E.F Waldemar Schmitz
Horário: 9h às 17h

Final dO,f�stival da Canção.Sertaneja.e Popular
Local: Sociedade Esp. e Rec. Aliança· Rio Cerro II
Horário.: 19h

ShoW na �raça - Sandro Luís e Alexandre I Banda In Natura
Local: Pra,ça Ângelo Pia%erâ
.Horárto: 17h30min

Sessão Cí,Vica Solene Comemorativa "Jaraguá do Sul131 anos"
Local: Pr�çaAngelo Piazera
Horário: 911

.

,c;>. " "h" /, , ,,:� •

Desfile Festivo "Jaragl.lá do Sul131 anos"
local: Ru� Reinoldo Rau

.

Horário: 15h

Gravaçãtl,!.to �rograma Galpão.Crioulo Especial
Local: Àréna Jaraguá
Horário: 18h

Apevi nos Bairros
Acontecê hoje mais uma edição do Apevi nos Bairros.

O tema da palestra é "Venda, recicle e inove seus

negócios", com Islair Cristofolini, palestrante na área de
vendas, atendimento, marketing, entre outros. Os bairros
atendidos são Jaraguá 99, Barra do Rio Cerro, Rio da
Luz, Rio Cerro 1 e 2 e Parque Malwee. O evento

. acontece, a partir das 19h30, no salão Botafogo, na Barra
do Rio Cerro. A Apevi oferece também orientações
quanto a treinamentos e créditos, a partir das 19 horas.
A entrada é gratuita, e a presença deve ser confirmada
pelo telefone 3275-7024.

Curso
Aconteceu rio sábado, 14, o

curso de Instrução Prática e
I

Fraturas Complexas de Mem
bros Inferiores.O treinamento

(foto) foi nas dependências do
Hospital e Maternidade São

José e ntou corn a

participaçao lo administrador
da entidade, Vilson Santin, e
com o palestrante Ricardo
Falavinha. O curso era voltado
para profissionais da área de

ortopedia.

Circuito de filmes
O Sese de Jaraguá do Sul.

está recebendo inscrições
para o programa CineSesc e

para o projeto ''A Escola vai
ao Cinema", pará o ano de
2007. Os projetos são os

circuitos de cinema que mais

têm público na região. Em
todo o estado já foram
contados mais de 194 mil

espectadores. O circuito

prima pela programação de

qualidade com'

documentários, .curtas e

longas nacionais. A exibição
dos filmes tem licença dos

produtores, diretores e

distribuidoras.
I

Mais

informações pelo telefone
3371-9177.

PIIERO RAGAZZI/OCP

IlOêÍ'ção de alimentos
i

O diretor do Senai de Jaraguá do Sul, Newton Gilberto
Saloman e os parceiros, Cofap e Kikar entregaram os

alimentos arrecadados para a secretária de
Desenvolvimento Social e Família, Nilda Sanches
Bertoldi, e a Coordenadora de Assistência a Criança e

Adolescente, Lídia Zenailde Sabel, do Centro de
Referência de Assistência Social. Os alimentos foram
arrecadados durante a palestra dírígídaa profissionais da
área de manutenção veicular. Aentrega foi na sexta-feira,
13' de julho, na sede do Senai.

O CORREIO DOpovd

POLICIAL

Furto
No domingo, porvolta das
13h30, a PM atendeu uma

ocorrência furto no

Supermercado Angeloni.
S.M.R., 31, estava tentando
furtar duas lingüiças, um
queijo prato, um pacote de
amendoim e outras

guloseimas. Ele foi deíido e

encaminhado para a

Delegacia.

Acidente 1
No domingo, por volta das
16h30, aconteceu um acidente'
na Avenida Getúlio Vargas,
Centro de Jaraguá do Sul. Foi

, uma colisão transversal entre
um Fusca e um Corsa. O Corsa

avançou o semáforo no

amarelo no cruzamento da Rua 1

Estheria Lenzi e atingiu o

Fusca. O condutor do Fusca,
que foi encaminhado com

lesões graves para o Pronto
Socorro.

.

OBITUÁRIO

Faleceu às 09hOO do dia 13n, o

senhor Alido Krutsch com idade
de 58 aMOS. O velório foi realizado
na Capela M'ortuária Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério de
Santo Antonio:

Faleceu às 11h30 do dia 16n, o
senhor Bento Nunes com idade
de 76 anos. O velório foi realizadô .

I

na Capela Mortuária da Vi.la Lenzi
e o sepultamento no cemitério
Municipal do Cento.

Faleceu às 22h30 do dia 15/7, o
senhor üenílsen Adriano Piva
com idade de 29 anos ..O velório
foi realizado na Capela Mortúáda
da Vila Lenzi é o sepultamento no I

cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 10hOO do dia 14(7, a

senhora Isabel Longhi com
idade de 81 anos. O velório foi
realizado em sua residência e o

sepultamerito no çemitério
Municipal de GÚaramirim.

• LOTERIAS

MEGA SENA

CONCURSO: 884

22 _ 11 _ 02 - 14 : 39 - 12

LOTOMANIA

CONCURSO: 740

69 _ 57 _ 37 - 44 - 82 .

87 _ 16 _ 47 - 32 _ 98

91 _ 36 _ 81 - 75 _ 20

93 _ 19 _ 68 - 86 ._ 59

QUINA
CONCURSO: 1775

49 _ 55 _ 80 _ 67 - 12

DUPLA SENA

CONCURSO: 573
10 Sorteio:
.

03 _ 34 _ 49 _ 10 _ 50 - 3.5
20 sorteio:
17 _ 18 _ 22 - 45 _ 03 - 07

FEDERAL

EXTRAÇÃO: 04.155
10 Prêmio: 14.952 _ R$ 600.000,
20 Prêmio: 39.881 - R$ 36.000,
3° Prêmio: 74.048 - R$ 24.000,
4° Prêmio: 39.036 - R$ 18.000,
5° Prêmio: 13.402 - R$ 12.000,

'.
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DATAS: COMPETiÇÃO ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE JULHO EM JARAGUÁ DO SUL
CÉSAR JUNKES

JARAGUÁ DO SUL
r
I

I . O fogo simbólico dos 3º

Parajasc (Jogos
Paradesportivos de Santa

Catarina) chegou ontem às

Itarde em [araguádo S.ul. Ele
�a,iu às 13h30 da 'APAE

I(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais), passou

pela Ajadef {Associação
Jaraguaénse do's'Deficientes
Físicos}, . pela- 'AMA

Se:mifinal acontece
no próximo sábado
JARAGUÁ DO SU�

.

o 25ºCampeonatoVarzea
no de Futebol "Raul Valdir
Roçlrigues" conhece os quatro
semifinalistas. As vagas foram
definidas no último sábado, no
campo do Garibaldi. Até o

momento, a competição
registra 60 partidas, com 230

gol, média de 3,83 por jogo. A
Kiferro conquistou o primeiro
lugar do Grupo K ao vencer o

.

BamibaXo/Tran;;:e o Pé por 3x1,
que ficou em segundo. ,

O time da Vila Lalau vai

enfrentar oAtlético, do Bairro

Estrada Nova, que, mesmo
perdendo por 2x 1 para o

Garibaldi, garantiu a vaga. Na
outra semifinal, o tricolor do
Garibaldi enfrentará a Barra

baxo/Iranze o Pé. O local dos
jogos será divulgado amanhã.

Pela Taça Pomerode, o

Vitória vai enfrentar, domingo
na semifinal, o Atlético

Pomerodense, que goleou o

Botafogo por 4xl. Nos
. aspirantes, o time do Bairro Rio
da Luz fará o clássico contra o

Flamengo, no próximo sábado
às 15h15, depois de vencer o

Vera Cruz por 3x1.

TERÇA-FEIRA, 17 de julho de 2007 ,17

• LINHA DE FUNDO por Julimar Pivalto

Sênior .

Começou no domingo a busca para a vaga para a final do Campeonato .
�

Sênior promovido pela Liga Jaraguaense de Futebol, no campo do Vitória. A
K�erro goleou o Cruzeiro por 4xO e o time da casa bateu o Caxias por 4x1. No

próximo domingo, a partir das 8h30 no campo do Cruzeiro, em

Massaranduba, jogam Kiferro x Caxias e Cruzeiro x Vitória. A última rodada
deste quadrangular será no. dia 29 e os dois melhores se garantem ria
decisão. No Campeonato Feminino, a equipe do Olímpia já garantiu o primeiro
lugar do grupo com a vitória por 4x2 no Barrabaxo, que ocupa a terceira

colocação com seis. Em segundo está o Barcelona, que venceu o Bar do Si

(que tem zero) por 4x1.

Em Portugal
o centroavante Leandro, que
defendeu o Juventus no último

Campeonato Catarinense,
acertou transferência para o

futebol português. Ele foi

apresentado ontem no Vitória de
Setúbal, onde disputará a Série
A do campeonatõ local. Leandro
estava no Camboriuense, onde

disputou a Divisão de Acesso
do Estadual.

Coroa
Começaram ontem as

inscrições para o 70

Campeonato de Futebol Sete
Sênior "Coroa Bom de Bola", A

competição é voltada para .

atletas acima de 38 anos e está

prevista para iniciar em 18 de

agosto. No ano passado, 11

equipes participaram do

evento, e o título ficou com o

Automóveis Jarpguá,

Schroeder'
Na próxima sexta-feira, a partir
das 19h15, acontece a semifinal
do Futsal Sênior de Schroeder.
com os confrontos entre
Papelaria Miglas/ASRB x .

BarroBranco e Amizade x

Desportiva A. Já no sábado, 21,
começa o Aberto de Voleibol,
corn seis equipes no masculine
e dez noterninlno.

Cerca de 600'crianças,do'PEG/SegundoTempo e vários paratletas de ,Jaraguá do Sul participaram da cerimônia ontem à tarde
"'. ,. ,

." I

Jaraguá do Sul recebe fogo
e

,.'
'

stmbõlíco do 3° Parajasc
! {·vlq rrnl:<I.l:�: ,'H;f.hvh''liU ��)�.a�,(. i .

.

'

thã:iji<fpàssôQ�pelàsr-: (Associação de Amigos do 100m é 200m para deficientes 24 a 28' de]�lho, e� [araguá

quatrfr"entidadeS,fque Autista) e AADAV auditivos. do .Sul, � receberá cerca de

tepresentarão 'a cidade
(Associação Assistencial dos Para o presidente da FME do is mil atletas de 51
Deficientes Auditivos e e da CCO da competição, municípios. As disputas serão

na competição Visuais) e chegou na Arena Jean Leutprecht, este foi o nasmodalidades de atletismo,
Jaraguá, onde foi acesa a pira pontapé inicial para divulgar basquete, bocha, ciclismo,
olímpica. o Parajasc e deixar a cidade futsal, natação, tênis de

Cerca de 600 crianças do no clima da competição. "O mesa, vôlei e xadrez. A

PEC/Segundo Tempo 'importante foi envolvermos as abertura oficial do evento será

(Programa Esporte e quatro entidades que estarão no dia 24, na Arena Jaraguá,
Cidadania) participaram da envolvidas diretamente na a partir das 19h3 O, com
recepção ao fogo simbólico, competição. Hoje o Parajasc apresentação do Circo Tholl

junto .com vários paratletas é um grande meio de inclusão na seqüência. As competições
que representarão Jaraguá do social e é em cima disso que iniciam no dia seguinte. Os
Sul na competição. A pira foi estamos trabalhando", disse o Parajasc são promovidos pela
acesa pelo paratleta Gean dirigente. ''Agora foi dada a Fesporte em parceria com a

Luca Boni, que na edição do largada' para a competição", Prefeitura e a Fundação
ano passado, em Joaçaba, emendou. Municipal de Espoortes de

ficou com o ouro na prova dos O evento acontecerá de Jaraguá do Sul e a 24ª SDR.

Garibaldi e Atlético se ctassnicaram para as semifinais no Grupo J

II
-;

Massaranduba
Começou, na sexta-feira em, .

Massaranduba o Municipal de
Futsal Veterano com os

seguintes jogos: Tintas
Neumann 1 xO Glória, Clube dos
30 4xO União e Real 3x4 AVEM:

, A segunda rodada será na

próxima sexta-feira, a partir das
19h15, com Clube cos 30 x

Dipil, Real x Glória e AVEM x

União.

'.11"-:

Futsal s.ub-17 mantém ., ;'.:,�:
100% de aproveitámelff((

JARAGUÁ DO SUL

Malwee/CEJ/FME venceu Pinheiro Preto por 6x2 no último sábado

A equipe Malwee/CEJ/
FME venceu as três partidas
que disputou, no fim-de
semana no GinásioWolfgang
Weege, e manteve 100% de

aproveitamento no

Campeonato Estadual de
Futsal Sub-17 Masculino.

Agora, o time acumula 12
vitórias em 12 jogos e tem a

melhor campanha entre

todos os participantes,
gar-antindo o returno da
terceirá fase em casa.

As três vitórias do fim-de
semana foram por goleada -

11;X1 em Palmitos, 9xO em

Ituporanga e 6x2 em Pinheiro
Preto. "A gente conhece a

força do nosso time. Estamos
bem no campeonato e nesta

segunda fase, marcam�s 57

gols e sofremos apenas seis",

disse o técnico Augustinho
Ferrari.

JESC - Colégios da região
estão em Ituporanga, onde
disputam a fase litorânea dos

Jesc (Jogos Escolares de
Santa Catarina). O Colégio
Evangélico J araguá
representa a região no futsal
masculino e nos dois naipes ;
do basquete e do vôlei. A I
EMEF Helmuth Duwe está:

no futsal feminino, a EMEF j
Guilherme Hanemann no :

handebol feminino e a EMEF

Antonio Ayroso no.handebol
mascu lino: Disputam
também no xadrez .a EMEF

Renato Pradi, no feminino, e
a EMEF Anna Tõwe Nagel,
nomasculino. O campeão de
cada modalidade se classifica

para a final do estadual. A
competição termina nesta

quinta-feira.
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NA GlNÁST,CA: JADE BARBOSA DEIXA ESCAPAR O OURO NO INDIViDUAL

Brasil tem altos e balxcsno

quínto dia de rompetíção
��:/v� '�,;, '

",
"

,

[l�$táqüé,pat� as
" .

Vltót1ás dovôlel,: ,; 'c.
'

, do vôlei de praia e

do handebol

Vôlei feminino do Brasil passou fácil pelo México, mesmo com o time
reserva, assegurando o primeiro lugar doqrupo

RIO DE JANEIRO

O Brasil não conseguiu
medalha até o fim da tarde de

ontem, mas passou perto. A

, ginasta Jade Barbosa chegou
a liderar a prova individual,
mas, um erro no último

aparelho, deixou ela na quarta
colocação. Daniele Hvpólito
terminou em quinto. As
norte-americanas Shawn

Johnson, Rebecca Gross e

Ivana Hong, foram,
respectivamente, as três

primeiras colocadas da

competição.
O dia começou ruim para

os brasileiros, que foram
eliminados no taekwondo.
Mas, nó vôlei, de praia
feminino, Juliana e Larissa
estrearam com vitória sobre as

'

norte-americanas Angela

Akers e Brooke Niles, par 2
sets a O. No beisebol, os

brasileiros foram atropelados
por 14x2 pela República
Dominicana. No badminton,

a dupla Guilherme Pardo e

Guilherme Kumasaka se

classificou para a semifinal e

garantiu umamedalha inédita
para a modalidade. Já as

meninas Paula Pereira e

Thayse Cruz caíram nas

quartas.
No hóquei sobre grama'

masculino, nova vitória

argentina, desta vez por 19xO.
No hipismo, Luiza Tavares,
Renata Rabello e Rogério
Clementino se classificaram

para a final que acontece hoje
de manhã. Com o time

reserva, o vôlei feminino
venceu o México por 3 sets a

O, com parciais de 25-16, 25-
15 e 25-17. O handebol
masculino se garantiu na

semifinal ao derrotar o

Canadá por 31x12. No remo

masculino, Thiago Almeida,
Leandro Ferreira, Alexis
Mestre e Ronaldo Vargas, da
categoria quatro sem peso
leve, se classificaram para a

final, que acontecerá na

quinta-feira.

CLASSIFICAÇÃO
Col. Time V
í o Botafogo 4 7

if,:2,',' o "..,.�w.�,oiás ,"W!&;'ill,,:â',ll,''Q,'"m;tvv1t;) 'ô,
1%. "" em&ifl0w.1a1'0· Mik '"

=

3° São Paulo

D GR
23

mila
7° 17 2 4 10 14 -4
8° Cruzeiro 1 5 '23 as� I)

·"-oc:#. ,W ,,�

9° Paraná 16 11 4 3 17 14 3

�l(1P �port. 2 5 ,%!�
11° Santos 14 11 4 2 5 14 16 -2

15° Atlétíco-PR 13 11 3 15 16 -1

16° Atlótlêo-:tY1'G 3
-W.-N_>

17° Juventude 11 3 -2
�8° flamEtngo' 1 ,-"4
19° América-RN 7 11 2 -11
laao Náutica
*J,,':'�::-:i:\,v.

I

I,

Brasileirão Série A
Resu.ltados �;tJi.ft,d�(fa· ,

Paraná 1 x2 Figueirense
Juventude 1xl Náutico
Vasco 1 xOAtlético-PR
Sport 2xO Atlétlco-MG

'

Santos 3xO Botafogo
Grêmio 1 xi Palmeiras
América-RN 1x2 Internacional
Cruzeiro 2x1 Goiás
Corinthians 1 xi São Paulo
16/08 - fluminense x Flamengo
1.23 ROdada
14/06 - Botaf

,Amsnia ":,;�:1: íll'.IM1::",,[},
19h30 - Figueirense x Sport
20h30 - Atlético-PR x Juventude
20h30":' Atlético-MG x América-RN
21MS - Náutico x Cruzeiro
21 h45 - São Paulo x Fluminense
21M5 -Internacional x Corinthians
Qulnta"'felra
20h30 - Palmeiras x Santos
20h30 - Goiás x Grêmio
20h30 - flamengo x Paraná

Samuel Lopes compete
hoje, no tiro esportíve

O jaraguaense Samuel

Lopes compete hoje no Pan-
'

Americano. A prova da
carabina deitado começa às
9h no Complexo Deodoro,
quando serão definidos os

oito finalistas que disputarão
amedalha a partir das llh30 -.

Lopes treinou ontem à tarde
nos estandes oficiais da

competição e espera ser um

dos oito finalistas, dentre os

29 competidores. "Já será uma
grande conquista", comentou.'

Mas o quinto lugar do
catarinense Aliseu Faria, que
ficou a nove décimos da vaga
olímpica no carabina ar

comprimido, deu mais

esperanças a Lopes. ''A gente
sabe que nada é impossível.
É só manter o mesmo ritmo

do início ao fim", disse o

atirador, que encheu de

elogios o local de competição.
"Realmente é um dos melhores
estandes do mundo". O
modelo é o mesmo que foi
utilizado na Olimpíada de

Sidney, em 2000.

Samuel lope's querficar entre os oito finalistas no carabina deitado

CLASSIFICAÇÃO Brasüeírão Série B

Col. tIme PG J 'ti a, o GP Ge SG
Criciúma 26 12 8 2 25 13 12

21 12 29 12 17
21 t2 17 J6
20 12 ':4 12 :2

5° Barued 20 12 5 5 2 20 16 4

6° ';Mafilià 19 12 8 1 3 24 19 5'
7° Brasíâense 19 12 5 4 3 20 18 2
8° Ponte Preta 18 12 5 's 4 19 19 O
go Portuguesa 17 12 5 2 5 17 15 2
IOcr Sã0éaetano 17 12 4 tf � 16 15

16, 1.2 1T ,J6
15 '; iH� 44 i6
i5 12 10 13 -;3
14 12 23 '27 ·4

15° Ceará 14 12 2 16 22 -6
16l}

%
'

12 fi 12 21 -9Portafeza 14 2
17° Remo 13 12 1 7 17 21 -4
18° ,Santa Cruz 12 12 3 6 17 i8 -1
19° 10 12, 3 8 17 25 -8
20P:;; 9 � 12 7 14 24 -10

Resultados -ua Rodada
Ceará 2x3 São Caetano
Ponte Preta 3x2 Criciúma '

Remo 1 xO Portuguesa
Aval 2xO Paulista
CBB Ox1 Marília
Barueri 2x2 Brasiliense
Ituano 2X? Ipatinga
Vitória 6xO Fortaleza
Gama 2x1 Santa Cruz
Santo André OxO Coritiba

itmânhã '

20h30 - Ipatlnga x Santo André
20h30 - Portuguesa x CRB
.la�teirjV'

'

20h30 - Brasiliense x Ponte Preta
20h30 - São Caetano x Avai
Sãfiitfo
16h - Coritiba x Barueri
i6h - Santa Cruz x Remo
16h - Criciúma x Vitória
16h - Fortaleza x Ityano,
l6h - Marília x Ceará
i 6n - Paulista x Gama

,. .

BELISSIMA
o s G

Rua eel.Proroplo Gornes de Oliveira.400
, Centro • Jal'agu4 do Sul - SantaCatarina

Fone:47 3055.0887
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LULAVEM AO
ESTADO NA 5° FEIRA
'PARA REPASSAR
,VERBAS DO PAC

IAEITO DE CONTESTAR DíVIDAS DEVE SER RESPEITADO

Oiente poderáterprazo
antes de ir ao .SPC

em que o serviço não foi
, realizado ou foimal executado, .

o produto não foi entregue ou

está defeituoso. I ,

Por esse motivo, o projeto
estabelece o prazode 15 dias

para que seja feito o registro,
contado a partir do momento

em que o consumidor foi
avisado, por carta registrada
com aviso de recebimento, de
que seu nome foi enviado aos'

SPCs e similares.
Além disso, apropostaproíbe

os serviços de' proteção ao

crédito de fornecer informações
que possam impedirou dificultar
novo acesso a crédito.

o Projeto de Lei
estabelece o prazo de
15 dias para que'
seja feito o registro

:

informações sobre consumidores
em SPCs (Serviços de Proteção

. ao Crédito) e outros bancos de
, dados similares à apresentação
de prova documental que as

confirme.
SÃO PAULO, O autor do PL apontou que

: ,;'
,

seu objetivo é fazer com,I
Caso o Projeto de Lei 262/ apenas informações incontro-

07, do deputado Pompeo de versas (dívidas líquidas, venci
Mattos (PDT-RS), seja das e sobre as quais não pairam
a,provado, os consumidores dúvidas) figurem nos bancos de

terâo urn prafo de 15 dias para dildos.
contestar as informações, e será Para o deputado,' os
proibido o cadastro a� dívidas consumidores devem ter o

referentes a titulas prescritos. direito de contestar ,cobranças
Além'dísrô, "a pt'opoStã-"�iiid'éViclis "-'bú:.*'''q�ir�·nar

�

condiciona o registro de determinada dívida em casos

81(IN01(.1(TE
brindes e presentes personalizados

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

''1':,

�PROCURENASLOCADORAS
;::

@
õ

�
�.

Usando técnicas em que cenas com atores
I reais ganham tratamento de animação, o

I diretor Richard Unklater (que já tinha
i utilizado a mesma técnica em Waking Life,
! de 2001) lançou o filme O Homem Duplo,
I
uma ficção que mostra um policial (Keanu
Reeves) infiltrado entre usuários da
devastadora Substância D. '0 filme é

I baseado em um conto de Philip K. Dick
autor de clássicos que inspiraram obras como Blade Runner
e Minority Report. Vale atocaçãó.

MA,RILYN MANSON NO,BRASIL
Opolêmico cantor americano Marilyn Mason se apresenta no

Brasil em dois shows nos dias 25 e 26 de setembro,
respectivamente no Rio (Fundição Progresso) e São Paulo

(Via Funchal). A apresentação faz parte da turnê de seus
último álbum "Eat me, drink'me", Esta é a segunda vez que o
cantor vem ao Brasil. - em 1997, Manson tocou no pais
durante a turnê de seu discoAntichrist Superstar.

25·ANOS DE PROBLEMAS
Não sabe-se se é para comemorar, mas neste mês de julho
lembra-se dos 25 anos de criação do primeiro vírus de

computador. Quem abriu precedentes à uma das maiores

dores-de-cabeça contemporàneas fol o adolescents Rich
Skrenta, com então 15 anos, que criou, o Elk Cloner -

proqrarna que, não fazia qualquer dano ao computador,
apenas mostrava na tela um ou dois versos de poesia. Ah se

ele soubesse... I

,BUFFET DE SOPAS
Eis a novidade da Choperia Blerbude, que pode ser

',apreciada todos os dias da semana (com exceção para as

quintas-feiras) a partir das 17h30. Uma ótima pedida para
estes dias gelados em Jaraguá do Sul. Info: 3275 0537.

QUASELÁ
Cada vez mais próximo do
lançamento ( 17 de agosto
no Brasil), o filme dos

Simpsons é a bola da vez

ria mídia. Entre as dezenas
de publicações abordando
a produção, vale destaque
à revista Rolling Stone, em
sua referência à capa do
clássico do grunge, o disco'
Nevermind, do Nirvana.

Faber Machado e Priscilla Schwarz
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A FRENTE PARLAMENTAR VAI PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA
,

'

Entidades pedemmais

campanhas em veículos
CNR/ADI
BRASíLIA

Na quinta-feira, 12, a

Frente Parlamentar de
Fortalecimento da Mídia

Regional, presidida pelo
deputado Cláudio Vignatti, e
representantes de associações
do interior do País se

reuniram com o secretário

Ottoni Fernantes Júnior, da
Secom (Secretaria de

Comunicação Sócial do
Governo Federal) , para pedir
maior participação nas verbas
e campanhas do Executivo
nacional. ,Na ocasião foram

entregues relatórios de

clipagem de jornais filiados à
, ADI/Brasil (Associação dos

Diários do Interior) e de
emissoras de rádio que

comprovaram a capi1aridade
dos veículos de comunicação
ligados às suas respectivas
associações em suas áreas de

abrangência, ,"",

Foi deci'aiqo ti�':reuni�o
,

ti, �!' ",'
,

.

-

-: 1 _'

Presidente da ADI/Brasil entregou relatório de clipaçem de jornais
filiados ao secretário

que representantes da Frente
Parlamentar de Fortalecimen
to da Mídia Regional partici
parão de uma audiência pú
blica no Tribunal de Contas
da União no dia 1º de agosto.
Para Vignattí, a participação
será importante porque o

TCU "pode ter compreensões
diferentes da mídia regional',
que podem sermelhoradas ou

corrigidas". Está programada

também mais tíIDa audiência

,na Secom, délMl vez para
tratar da real[:Z�ção de um

seminário na Câmara dos

Deputados.
"Estamos neste momento

trilhando um caminho
diferente dos anteriores no

relacionamento dos diários do
interior com' a Secom", disse
Vieira da Cunha, presidente
da ADI /Brasil.

ACIDENTE

Criança é

atingida
Um menino de 4 anos

morreu ao ser atingido por uma
trave de futebol na tarde de

domingo em Araquari, norte
de Santa Catarina. Felipe
Mateus Ruon brincava com

outras três crianças em um

campo de futebol, quando
aconteceu o acidente. Felipe
parou para arrumar um ferro

que estava solto quando a trave

caiu em cima dele. O menino

teve traumatismo craniano.

VIAGEM

Lula visita
Santa Catarina

Os investimentos do PAC,
cerca de R$ 438milhões, serão
repassados na próxima quinta
feira, em visita do presidente
Lula ao Estado. O dinheiro
será destinado a obras de
saneamento e habitação. Os
"municípios beneficiados são

Florianópolis, Criciúma,
[oinville, São José, Itajaí e Blu
menau. As partes destinadas a

cada uma das cidades serão

anunciadas durante visita.

P'EPI'E-SE
P'" ,�'EnCE'.

O CORREIO DO POV� �

Governador' instala Q

SDR de Itapiranga J
ITAPIRANGA

Itapiranga é uma das novas
capitais de Santa Catarina. '

Esta foi a ênfase dada pelo
governador Luiz Henrique
durante a instalação da
Secretaria Regional sediada
no município, que abrange
ainda Iporã do Oeste,Mondaí,
Santa Helena, São João do-.
Oeste e Tunápolis. O novo

secretário regional, Jorge
.

'Welter, anunciou também seu

corpo de gerentes que, apartir
de agora, passam a executar

todas as ações de Governo

para o desenvolvimento da

região.
"Temos 36 capitais em

Santa Catarina e cada uma

delas com autonomia para
ouvir de perto as necessidades
da população através do
�elho de Desenvolvirn�nto
Regional", destacou Luiz

Henrique. Ele elogiou a

decisão de Welter em

comandar a nova estrutura.

"Ele era um dos meus

principais assessores e este éum
gesto de humildade, urna prova
de amor para com a gente de '

Acerele o ritmo de suas conquistas na Fellows' Idiomas.

Itapiranga é região", enfa� ,

Luiz Henrique frisou que a

descentralização encurto�distâncias. "Ninguém preh��
se deslocarpor800 quilômef:rew
até aCapital para ser atendfdS�
E nemmais até SãoMiguct,�
Oeste, porqueItapiranga tem,
agora, sua própria sede,�governo".

. ij
'\

Bastante emocionado. o,
.

novo secretário agradeceü(;�
confíança e já está organizakaBI
o Conselho de' Desenvõf-MJ
mento Regional para defin:& ili
prioridades que possj�Ril

.

I ?'IILpromover o crescimento oCa,

"Vamos elaborar um pl!ln��
máster identificando i:tà�
potencialidades de nossa regrã�
para incentivá-los", adianrtfJ.1
Em nome dos prefeitos da ã��
de abrangência, Vonibala�1
Rech, de Itapiranga, desejill
sucesso à nova equipe. llhl�
noite repleta de apresentaçt3@
culturais celebrou a instalciç�J
d

'.

d '10
. a secretana, cna a na

Reforma Administrativa,
desmembrando municí{fili'sl
que pertenciam à SDR Sã\9
Miguel do Oeste: (SECO�IO

bJBl

1 (I

"

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS
NO MÊS DE JULHO 2007: .

Cheque para 10 de agosto e

20% desconto nas

,2 primeiras mensalidades.
(Agosto e Setembro)

/

Matriculas
Abertas 3275·3475

Início das aulas: 06.08.2007

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)

Aqui você tem:
- Método moderno.
- Aulas dinâmicas.

- Material importado específico para
adolescentes e adultos.

- Máximo 6 alunos por turma.

- Reposição de aula sem custo.
I

- Material totalmente
em inglês ou espanhol, ..
itustredo e colorido (faCilita a fixação).

- Sem taxa de matrícula.
- Convênio com WEG, Marisol, Malwee
e Hospital São José.

www.fellowsidiomas.com.br

fellows@netuno.com.br

Fellows' Language Schoo'J-!da�
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MUNDO
�

�
'O IMPORTANTE FOI U�A ABERTURA EXTRAORDINÁRIA', DIZ LULA'

• PELO
Lula ficou triste com Água com material radioativo vazou de uma usina nucleardo Japão

depois do primeiro de dois terremotos que atínqírarna região de Niigata
nas últimas 24 horas.

.

O primeiro abalo aconteceu na manhã de ontem pelo horário do Japão.
e destruiu·centenas de casas, matou sete pessoas e deixou mais de 500

desabrigadas na costa oeste do país. O segundoterremoto aconteceu à

noite (por volta das 11 h42, horário de Brasíla),
.

Segundo a AgênciaMeteorológica do Japão a magnitude des tremores .

foi de 6,8 na escala Richter. Segundo a aaêncla de notícias "Associated '

Press" o primeiro terremoto durou cerca de 20 segundos. A escala Richter

é dividida entre 1 a 9 graus, sendo que quanto maior o número, pior a
gravidade.

,

Todos os mortos do primeiro abalo (quatro mulheres e três homens)
tinham entre 70 e 80 anos. Segundo a 1V "NHK", há mais de 700 pessoas
feridas.

O primeiro tremor causou um incêndio na usina nuclear de

Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo, causando o vazamento de 'água
com restos de material radioativo.

Terremoto
mata sete e

provoca
vazamento

vaias na abertura do Pan
S 51

NtYtádio, presidente
&�ue foi preparado

. paf.a festa, 'mas não

'tpfpbrta o que aconteceu'
,ffI5-

'

B�SrLlA
9 presidente Lula disse ter

o.

�1510 triste com as vaias que

1 rDbppeu na abertura dos Jogos
P�nI'Americanos, na sexta-
-rvn

f�i!?i\ no Rio. "Na minha vida
Pr?},�tjca, a vaia e o aplauso são

�P8po�entos de reação do ser
Imffi�no.A única coisa que eu,

�i.Fticu-Iarmente, fico triste é

WU f';li preparado para uma
f:!y(W' E como se eu fosse

cEJ1pdadopara o aniversário de
'tffilflmigo meu, chegasse lá e

m�pntrasse um grupo de
UO� .

It1fltoas que não queria a

tlli�a presença lá", disse Lula,
<tJE5?grama de rádio' Café com

o Presídente.
Sf{ .'

"Depois que terminou o
.

,I:;l1!
.

<B1:Y1t}tD, várias pessoas vieram

qM�r . que tinha. sido
0XW,Wl!.z'H?P� qv� g�,11!t,�_�in�a,
recebido o convite.Amim, não

resultado de uma "armação"
relacionada à batalha política.
"O presidente Lula foi para o

Maracanã com o espírito
aberto, desarmado; foi para um'
congraçamento do esporte e

não para um ato político",
alfinetou o ministro durante

uma entrevista para a TV

Bandeirantes. "A minha

impressão é de que houve

algum tipo de armação", frisou
Orlando Silva.
A oposição comemorou as

vaias. "É bom para ele não se

achar dono da opinião pública
e saber que há súditos que
,

.

vaiam", comentou no

domingo o senador Arthur
.

Virgílio (AM), líder do PSDB.

.

"Essa ação no Maracanã foi
fruto de irreverência, um

gesto de meninada que quer

fazer barulho", rebateu o

senador Romero Jucá (RR),
.

líder do governo. Ele lembrou

que o escritor .Nelson

Rodrigues dizia que no

Maracanã as pessoas vaiam

até minuto de silêncio.

me interessa o que aconteceu,

já aconteceu. O importante é

que foi uma abertura

extraordinária dos Jogos Pan- '

Americanos" .

Otimista, Lula já está de

olho nos próximos grandes
eventos esportivos. "O que nós

precisamos torcer é para que as

pessoas saiam daqui com urna

imagem altamente positiva da

capacidade de organização que
o Brasil tem para fazer eventos
internacionais dessa

mágnitude. Aí sim, nós

poderemos começar a pensar

concretamente na Copa do,

Mundo 2014 e pensar n}t\
organização de.umaOlimpíada
em2016".

O presidente, visitou a ,La

Olímpica antes da festa e disse

que os atletas foram "unânimes"

em dizer que nunca tinham

visto nada com a qualidade'
como que o Brasil está

oferecendo. O ministro dos

Esportes,OrlcÍ-ndoSilvaJúnior,
opinou que. as vaias ao

presidente Lula seriam o

Mais de 500 pessoas
estão desabrigadas
na costa do Japão

LIBERAÇÃO DE PALESTINOS Israel deve libertar na próxima
sexta-feira 250 presos palestinos membros do Fatah, como

gesto de boa vontade do primeiro-ministro israelense, Ehud

Olmert, em relação ao presidente da ANP (Autoridade Nacional

Palestina), Mahmoud Abbas.

VIOLÊNCIA CRESCE Quarenta pessoas morreram no noroeste

do Paquistão neste domingo numa onda de violência militante

que, segundo autoridades, pode Ser direcionada para vingar a

ação em uma mesquita radical na capital do país na semana

passada.

PIANO CARREGADO A polícia colombiana encontrou 253

quilos de cocaína pura em um piano que estava sendo

despachado do porto de Cartagena para o Panamá - uma rota

conhecida para a droga chegar aos Estados Unidos. O
instrumento foi' totalmente desmontado. A droga foi avaliada
-ern US$ 5 milhões.

Nacionalização de; ferrovias
o presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou no domingo, 15,
que começará a nacionalizar as ferrovias do país, que estão sob o

controle de investidores chilenos e.norte-arnencanos.
Durante o discurso para inaugurar um circuito turístico na

localidade de Guaqui, Morales questionou a privatização parcial da
.

Enfe (Empresa Nacional de Ferrovias), realizada em 1996,
.'

segundo a "Agência Boliviana de Informação" ("ABI", estatal).
"O povo que nos falava de capitalização (privatização parCial) que
nos diga agora onde estão os frutos desse processo. Nunca

houve capitalização, mas descapitalização do povo boliviano e de

nossas empresas e por isso agora vamos iniciar a nacionalização
da Enfe", declarou. -'

.

PROIIRAMAÇ�O
Prefeitura nos Bairros
Local: E.M.E.F Waldemar Schmitz
Horário: 9h às 17h

Final do Festival da Canção Sertaneja e Popular
Local: Sociedade Esp, e Rec. Allança » Rio CetrO II

Horário: 19h

,

f

Dois veículos-bomba matam mais de 80 no Jraque
DIVULGAÇÃO

22/07 Shpw na Praç�a - Sandro Luís e Alexandre / Bal).da In Natura

Local: Praça Angelo Piazera
.

Horário: .17h30min

Mais de 80 pessoas
morreram em duas

explosões registradas
ontem na cidade iraquiana
de Kirkuk, 250 quuõmenos
ao norte de Bagdá. Os .

ataques deixaram mais de
130 feridos.

Segundo o general da
polícia, Burhan Wasef, a
explosão mais grave
aconteceu em um mercado,
onde um suicida ativou o

caminhão carreçaco de

explosivos.
Já a segunda, praticamente
ao mesmo tempo, teve
como alvo a sede da União
Patriótica do Curdistão, e
foi causada por um carro

bomba.

25/07 Sessão Cívica Solene Comemorativa "Jaraguá do Sul131 anos"

Local: Praça Ângelo Piazera
Horário: 9h

Desfile Festivo "Jaraguá do Sul131 anos"

Local: Rua Reinoldo Rau
Horário: 15h

.Gravação do Proqrama Galpão Crioulo Especial
Local: Arena Jaraguá
Horário: 18h

'� l
.,
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O casal Venir e Ivo Steinert completou 25
anos de casados dia 7 e receberam os

convidados pará compartilhar a alegria na

Igreja Rio Cerro" e após na Sociedade

Aliança

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

<'

Parabéns a Vanessa
Aldrovandi Moretti que
aniversariou dia 14. Os

pais e esposo mandam
os parabéns

14, Jane e Dirceu. A cerímônlajoí
ça Cri�tlg ,�om PastQr.;�Rós a ceri

'êionados lia Salão Alvoráda

Os pais Julieta e José e o irmão Jackson
.

desejam muitas felicidades para Jaquelíne:
M. da Silva pela passagem de seu �1

,

aniversário, no último dia 13

Completou idade nova dia

16, Mário Réus Preuss ..
Recebe a homenagem cos
filhos Fernando, Déborah 'e
Eduardo e da sua esposa
Ângela

'

�I

Albino e Hilária Eyng
comemoram Bodas de
Ouro neste dia 2'0.
Votos de felicidades de
seus filhos, genros,
noras, netos, bisneto e

dos amigos Jorge e

Edina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Die Fledermaus Overtüre", de Johann
Strauss, parece ter cumprido o seu

papel na noite do último sábado.

Conhecida por dar "boa sorte" às orquestras
no início das temporadas, ela foi a escolhida
para marcar o retorno da Filarmônica de

[araguá do Sul em um concerto cheio de

emoção sobre o palco e palmas vindas da

platéia.
-

Em pouco mais de uma hora de

apresentação, o grupo mostrou, com sutileza,
porque fez falta nestes quase 18 meses de

hiato. A resposta às cinco obras executadas foi

imediata e contagiante: os aplausos do público,
,

de pé, se dividiram com o retorno da orquestra

para o "bis". ,

Se no começo a interpretaçâo de Bach e

Strauss demonstrou a vontade de imortalizar o

clima festivo daquele retorno tão esperado, o
. final, com Tchaikosvky e Korsakov, provou que
a Filarmônica continua na lista das melhores

orquestras de Santa Catarina. Segundo o

maestro Daniel Bortholossi, a receptividade
comprova o misto de saudade e curiosidade

O CORREIO DO POVO

Venha saborear 'um gostoso 'café espresso

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climátizado

Aguardamos o sabor de s

H< ( ,,! i " I li . \
.

t 1 ;\ l< \1 f i '\ I ( /\

dos jaraguaense quanto ao grupo. "É um

patrimônio cultural da cidade que necessita ser

cultivado sempre", enfatizou.
Agora que ré-estréia aconteceu, e corn

sucesso, a Orquestra segue em turnê pelo
Estado. Conforme agenda prévia, o próximo

.

concerto é em [oinville, no dia 25 de agosto.
.

Depois, os músicos vão a São Bento do Sul, em
15 de setembro, e a Blumenau, no primeiro
sábado de outubro. A capital de Santa
Catarina, Florianópolis) os recebe no fina do

mesmo mês. Os últimos municípios a

conhecerem a Filarmônica, durante o Circuito

Cararinense,. são: Dionísio Cerqueira, São

Miguel D 'Oeste, Caçador e Videira. Por fim,
ela volta à cidade natal no começo de

d b
� "1' "

ezem ro em uma apresentaçao ao ar ivre ,

provavelmente.
Paralelo a isso, Bortholossi traça os

, objetivos para 2008, que incluem um concerto

por mês e oficinas de musicalizaçâo especiais
para os instrumentistas. A Orquestra de

[araguá do Sul tem.quase 60 componentes,

sendo que a maioria deles é de jovens.

J,
.
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• PROGRAME-SE • SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS III ANIVERSÁRIOS
• CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1

Harry Palter e a Ordem da Fênix

(Dub) \

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

SeX/Sáb/Oom/Qua,lQui)
(15h40, 18h20, 21 h - Seg!Ter)

• Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista

.

Prateado (Dub)
(19h30, 21 h20 - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Ratatouille
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos
os dias)

. JOINVILLE

• Cine Cidade 1

Harry Palter e a Ordem da Fênix

(Dub)
(13h, 15h40, 18h20, 21 h - Todos os

dias)

• Cine Cidade 2
Ratatouille'
(13h50, 16h10, 18h30, 20h50-
Todos os dias)

.

• Cine Mueller 1
Harry Palter ea Ordem da Fênix
(Leg) -

(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

TOdQs os dias)

• Cine Mueller 2
üuartetc Fantástico e ô Surfista
Prateado (Leg)
(18h, 20h, 22h - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h1 0, 21 h45 -

Qua,lQui/SeX/Seg!Ter/Qua,lQui)
Ratatouille (Dub)
(1'3h45, 16h30, 19h10- Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h45 - Sába,lDom)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1

Harry Potter e a Ordem da Fênix

(Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos os

dias)
• Cine Neumarkt 2

Harry Potter e a Ordem da Fênix

(Dub)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h, 21h20 -

.

Qua/Qui/SeX/Seg!Ter/Qua,lQui) -,

Transformers: O Filme (Leg)
(21 h20 - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h - Sáb/Dom)

• Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)
(13h40, 15h40, 17h40, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h20, 16h30, 18h20 - Todos os

dias)
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(20h10, 22h1 O-Todos os dias)

I

I
I

• Cine Neumarkt 6
Ratatouille (Dub)
(13�50, 16h20, 18h40, 21 h10-
Qua/Qui/SeX/Seg!Ter/Qua,lQui)
Ratatouille (Dub)
(13h50, 16h20, 18h40 - Sáb/Dom) .

Transformers: O Filme (Dub)
(21 h10- Sáb/Dom)

• O DIA DE HOJE

Sesi já prepara a Olimpíada Jaraguaense
O Correto do Povo, edição do mês de julho de 1987, informava que

,

uma grande abertura estava sendo programada para a Olimpíada,
Sesiana de Jaraguá do Sul, com atrações artísticas, culturais e

esportivas que completariam a noite do dia 29 de agosto daquele ano.

Trinta e duas empresas já haviam confirmado suas participações.
Segundo a matéria, eram 20 modalidades masculinas e femininas em

disputa e que envolveriam cerca de 5 mil atletas.

Ainda de acordo com a reportagem, as eliminatórias das modalidades

coletivas foram iniciadas em abril e estavam abertas no Sesi as

inscrições para truco, xadrez, bolão, canastra, tênis de mesa, dominó,
ciclismo, dama, trilha, sinuca, tiro ao alvo e atletismo.

Mande sua foto para o Extra:

Nesse tempo de inverno só mesmo muita roupa para esquentar, tanto os humanos
como os animals, Protegida do frio o cachorro Max foi clicado pela leitora Zuleide.

v,

• Palestra
A palestra ';Os Segredos
para a Boa'Avaliação de
Crédito" será realizada no

dia 17 de julho, na ACIAC,
em Corupá. As vagas são

limitadas, reservas pelo
fone 3375-1136.

�Inscrições .

O curso de extensão

Governança Corporativa
acontece nos dias 10 e 2
de acosto. no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. Inscrições pelo fone
3275-7024.

III PREVISÃO DO TEMPO
- .1

Tempo fechado no Estado
A instabilidade aumenta em.Santa
Catarina com condições de chuva
durante o dia. Temperatura amena.

Vento de nordeste a noroeste, fraco
a moderado com rajadas. ,

• Jaraguá do Sul e Região

QUARTA.
MíN: 17° C
MÁX: 20° C

HOJE

Míw 16° C
MÁX: 19° C

� Fases da lua

...........................

)

SEXTA �
Mí�:, 12° C L��
MAX: 21° C

MINGUANTE
• Lenendas ,

.
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.. NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Nina pega o telefone e conta ao pai
que ficou noiva. Pérola pede que
ela conte sobre a chegada de Eva,
mas ela não fala nada. Lucas diz a

Conrad a que não vai abrir mão de

Nina. Conrado garante que ama

Eva. Lucas se irrita, não acredita

no que o primo diz e deixa claro

que Contado não vai interferir em

seu relacionamento. Padre Zuza

percebe como Padre Agnaldo
sente falta de Sofia, mas ele nega.

Pérola sonha com Marta, que diz

que estará sempre ligada a Max.' .

Zequinha exulta ao ver Bruno com

Matilde. Berta dança com Brasil.

Zequinha conta que viu Bruno e

Matilde para Inácia. Conrado

insiste com os irmãos para que

peçam desculpas a Matilde. Lucas

se despede de Nina e garante que
volta logo. Conrado flagra os dois

se beijando. Zilda pede a Eva o

anel de valentina para desfazer o

sortilégio.

� GLOBO -19H

Sete Pecados
Clarice, Agripina e Régis
recriminam Dante por ter largado o

trabalho. Dante diz que' não pode
trair os amigos. Clarice diz que
Dante está traindo a própria

• família. Carla mostra-se

compreensiva com o cunhado.

Miriam aceita comer uma pizza
com Vicente. Estela pergunta se

Juju está gostando de Romeu, mas
ela nega. Otília decide seguir
Romeu. Dante conta para Beatriz
as ameaças de Agatha. Beatriz diz
que Dante.precisa cumprir o
contrato. A pele de Rebeca racha

completamente com o novo-trata

menta. Custódia diz a Beatrizque
ela não pode manter Dante ao seu

lado contra a vontade dele. Dante
avisa aos amigos que largou o tra

balho. Perseu avisa à familia que
vai viajar. Elvira não perdoa Régis.
Juju fica preocupada ao ver Xon

gas conversando com Estela. Per

seu procura uma casa para Leo
nardo e Dóris morarem em São
Paulo. Otllia vigia Romeu e vê

quando o irmão dá um presente a

juju. Eudóxia acusa Miei pelo
sumiço da estátua. Beatriz rasga o

contrato de Dante,
surpreendendo-o.

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Paula reconhece Jáder. Olavo
ruanda que Guedes continue
mantendo Paula medicada.
Iracema agrada Yvone. Dinorá

chega de surpresa a uma festa na

casa de Rodrigo. Tais volta para
casa com Daniel e Nereu. Olavo diz
a Jáder que Bebel não pode
desconfiar que ele está por trás do

uolpe na Bahia. Olavo explica a

Jáder que Tais está fingindo ser a

Paula e que será sua aliada. Tais
fica com medo de que sua farsa

seja descoberta, pois não sabe
onde as coisas são guardadas na

casa. Olavo conta para Bebel que
vai se casar com Alice, mas
garante que nada mudará entre
eles. Dinorá implica com Gilda,
mas Gustavo se recusa a ir embor
da festa. Mateus e Camila reagem
'ao se encontrarem. Tais fica
apreensiva aó ouvir Daniel
comentar com Nereu que não
acredita no suicídio. Olavo
combina brigar com Bebel na

frente de Alice, �ara acabar com
as suspeitas da namorada. Tais
ficaem pânico quando Otília
aparece em sua casa. .Taís contrata

Celeste, amiga de Otilia. Joana
conta para Heitor que Jáder

depositou o dinheiro. Tais revela

para Marion que está no lugar de
Paula.
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�PROJETO �ROMANCE �CARREIRA
Quando acabar Paraíso A mà anda para Junior Luma Costa tem 19 anos e

Tropícal, Wagner Moura Lima. O musico chegou encara a primeira grande

pretende realizar um em nova companhia em personagem de sua carteira, a

sonho antigo. As umá festa no sábado à Drica em Luz do Sol, da Record.

informações são da noite, dia 14. A loirinha em
Para gravar de segunda a

coluna de Patrícia Kogut, questão, ni�guém sabe
j domingo em quase todas a

do jornal ° Globo. ,0 ainda quem ê. Logo que
semanas, Luma teve de

interprete do vilão Olavo w deixar de lado o terceiro

da novela global quer
viram os fotógrafos, foi período da taculoade de

produzir e dirigir uma aquele corre-corre de Jornalismo. "Encarei com

montagem da peça sempre. Cada um pro seu um papel importante. Me

Hamlet. Para-colocar em lade; Juniof'e a nova eleita dediquei de verdade na

prática seus planos, ficaram o tempo iodo no construção dessa

recusou uma oferta da camarote VIP e pelos personaçern", valoriza. A

emissora para assinar . comentáríos o affair está jovem começou a carreira

contrato de prazo longo. só n,o começo. ;,
em comerciais.

�DIFERENTE
Mischa Barton, a Marissa

Cooper do antigo seriado de
sucesso "The' ac", posou para
a revista "Elle" inglesa. Em
entrevista à publicação, a atriz'
fala sobre como é ser

comparada ao mesmo grupo
de garotas de Hollvwood,
como Paris Hilton e Lindsay
Lohan. "É um personagem,
não eu. A mídia cria uma falsa

'jovem de Hollywood' que sai

com todo mundo. E isso não

é verdade. Eu me sinto
diferente dessas garotas",
disse a atriz.

• SUDOKU • DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Remorso de Gaúcho
Um gaúcho entra na policia em Uruguaiana e dirige-se ao delegado:
- Vim entregar-me, cometi um crime e desde então não consigo viver em Paz.
- Meu senhor, as leis aqui são muito severas, se o senhor é mesmo culpado não haverá

apelação que o livre da cadeia.
- Atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se estes argentinos atravessam as ruas

e as estradas a todo omomento?'
.

- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria outro

qualquer.
- Mas não tive nem a hombridade de avisar a família daquele homem, sou um crápula!
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado haveria repudio popular, repressão, pancadaria
e morreria muito mais gente, acho o senhor um pacifista, merece uma estatua.
- Eu enterrei o pobre homem ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, é um benfeitor, outro qualquer
o abandonaria ali mesmo para ser comido por urubus e outros animais.
- Mas enquanto eu o enterrava, ele gritava: Estoy vivo, estoy vivo!
- Tudo mentira, esses argentinos mentem muito!

7 9

2

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

quadrado.9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha

e cada coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado
de 3x3.
Confira a solução no rodapé desta página.

lJ�o 22(1 a 22/8
Ji" Não adianta"grnitir o,endêreço, da:'I§p

,

caverna, sempre darão um jeito de achá-lo.
"

Quelllma sertão bom no quetaz?"
ir w, se; ,I 'qi/ .'M"
.',. Talvecest hora de se espregúiçar é'dar

urnas.volta a co�te ... Papo vai; papo yem,
você"se div e ainda fecha bon's negócios.

Touro 2114 a 20/5
vooê'vai têf]'que ir\atrás,'Colocar.tudo em
vimento, mas é em prol de seus objetivos

.. t-J.ão?! ão pode remanerar
y

�
.'".,,- ,,-'-"': :"'_ �t

ograma, p em ser o Item

..��Iandosério: aprov�ite
des'se di'àe dê um piqü�

;n'

Vi,pgem123/8·;ti22/91i
Se você quer o melhor e tem aspirações
elevaâas, nãe grudtÍ AO cri'ão, deixe-se I�vítar.
Se é por amor, por que não peçarb primeiro
avião:? Detalqes quet.fazem*"loda a diferença
não são a sua. especialidade, Virgo? Há

1açõe�,que lêm seu momento, nãq>exist�r"
depois.

",.

eos 21/5 a 20/6
a talHas prÍl'postasíe interrOgaçOes, .

ição. A mente pode emaranhá-lo

informações, pode até criar uryJa
íe ra fundamentar urna ilusão. É tempo

e fçeqpentar sua intJmidade e correspond�r
quiJ'pede sua alma." \- '-i

······················1

EMAGREÇA! rui SOlUÇÃO
'"rmáci" C/" IIh"

"gor" tem o revolvdo,!ário

M;r••••'
AMIGOS
DO PESO

Um produto 100% natural, estimulante que resolve
problemas de falta de memória,
entusiasmo e impotência sexual.

CHEGOU! PARTICIPEI
A partir de 19 de julho

R.�.aQt..Carlos =errera 197 \ PBF

quintas 16h e 19h F 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br
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CiÚMES DE VOCÊ
A notinha registrada na coluna
da semana passada, falando que
o Nelson Hard, o popular
"Timbó" defendia com unhas e

dentes as atitudes do prefeito
Moacir Bertoldi, causou ciúmes
nos bastidores do paço
municipal. Alguns até ligaram e

vieram me procurar para dizer
que também são defensores do
caciquemunicipal. Um deles foi
Willian Borowicz dizend� ser o

discípulo número um. Pode???

NOTA
Recebi' do amigo e leitor da
coluna Osmar Günther,
engenheiro da Secretaria de

Planejamento e Urbanismo de

Jaraguá, questionamento sobre
o que significaria, a palavra
"Conan", publicada nesta

coluna recentemente. Então, eis
o esclarecimento: o que houve
foi um erro de digitação. O
certo é Conama (Conselho
Nacional do Meio Ambiente),
órgão que elaborou as normas

da Fase 5 do' Proconve
(Programa de, Controle da

Poluição do Ar por Veículos
Automotores), também
conhecida por Conama 5 e

Euro 3, estabelecendo limites
mais rígidos para emissões de

gases oriundos da combustão
emmotores diesel. Taí ci recado.

VIOLÊNCIA ORBANA
O aumento crescente de assaltos
e furtos em' residências,
estabelecimentos comerciais e

industriais e até em transeuntes

me leva' a pensar se o número de
policiais envolvidos no

policiamento ostensivo é

suficiente, se não está na hora
de deslocar parte do efetivó do
departamento administrativo e

de trânsito para o esquema de

prevenção a atos de meliantes e

até se existem respostas, e/ou
investigações em andamento
para os assaltos violentos
sofridos por este colunista e o

ourives Heinz Hass -

recentemente nas suas próprias '

residências - e também respostas
sobre os dois assaltos sofrido
por motoqueiros próximo à

Nanete Malhas. Ali,
motoqueiros foram derrubados
de suas motos a pauladas. Já
estão sendo formados comboios
de motocicletas, tendo um carro

como guia, pará circular

naquela região na madrugada.
U m mot o ci cl i s tat ev e

traumatismo craniano, quebrou
o braço e ficou surdo de um

ouvido; os outros dois ainda
estão ,hospitalizados. Em
comum todos tiveram os seus

pertences roubados. Com a

palavra.

I�"" -á1f��
(47) 3370-8845

Por Moa Gonçalves - (moagoflçalveS@fletuno,com.br)

NAFEIJOADA
O médico Dr. Vicente Caropreso já comprou sua camiseta para a Feijoada do
Moa, que acontece no próximo dia '25 de agosto e promete se divertir muito com as

mil e umaatrações,

Cad� e Alana Cristina Silva, proprietários da Academia do Chope 'e' representantes do
Chope Borck, durante coquetel de lancamento da 6" Feijoada do Moa.
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CASAMENTO - } ,

Recebi bonito convite de �asamento dos amigos Edson Junkes, dono da O lho Fatal e da sua bonita
, Thayana Garcia Campos, que acontecerá no próximo sábado (21), às 20h'45min na IgrejaMatriz São
Sebastião. Após a cerimônia os convidados serão recepcionados em grande estilo no salão nobre do
aristocrático ClubeAtlético Baependi.

NAURBE
Quem está dando rasante novamente pela urbe é o mega empresárioWalter Janssen Neto, o popular
Teco. Deixou os Estados Unidos e veio à terrinha, para como sempre, muito business, rever amigos e

curtir a 2a Stammtisch deGuaramírirn.

No almoço no parque Malwee com a presença do escritor Marçal Aquino (palestrante da Feira do
Livro de [aragua), da esquerda para a direita: escritor Carlos Henrique Schroeder, Marçal Aquino,
Cristina, Regina Carvalho, Dianne Katie Konell Chiodini (supervisors da Biblioteca Pública) e o

esposo, Luiz Carlos.Chiodini, Márcio e Rosa (de Florianópolis).

ri TE, CON'TEU
É bem nesta terça-feira que o boa praça e diretor da Caraguá
Edinelson Max Goes bate as taças e recebe o carinho dos 'amigos,
porque é hoje que troca idade nova.

.

***

Inaugurou ontem, em [oinville, a agência MEGA Marketing de
Experiência. A agência trabalha com o conceito de Marketing de

Experiência, muito utilizado pelas grandes empresas em todo é

mundo, com o objetivo de dar forma e vida às marcas. Bola branca.

Omeu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para os amigos é

sócios Regina e Márcio, proprietários da Kibelo' Rústico, em

Guaramirim. Duas figuraças, gente do bem e sempre uma boa
companhia.
**

Hoje a noite, a partir das 19h 30min, no Shopping Breithaupt,
acontecea inauguração da LojaUrbanManmoda masculina.
**

Sabendo daminha intenção de ser candidato a vereador nas próximas
eleições, recebi ontem a: gentil visita do boa praça Alaa'r'Palácio Jr, ex,
craque e artilheiro do Juventus, prontificando a me dar todo o apoio
necessário, caso aminha candidatura se concretize. Valeu irmão.
**

Dia 27 de julho estará em Jaraguá do Sul Arthur Moreira Lima, um
dos mais renomados pianistas do Brasil. Ele fará uma apresentação no
Grande Teatro da Scar, com obras de compositores clássicos e

p_res.

Presença sempre simpática na barraca do Moa e do Beto, durante a 2a

Stammtisch, em Guaramirim, do empresário e amigo Moacir

Schmitz, da LecimarMalhas.
**

Falando em Stammtisch, o prefeito de Guaramirim Dego Peixer e o

chefe de gabinete da prefeitura, o meu amigo Lino, eram só alegria
pelo sucesso da festa.
**

A DICA DE HOJE É:SESSÃO PIPOCA

CARTAS DE IWO JIMA
GUERRA

com Ken Watanabe.

32752058/99320502

CHORINHO NOVO
Quem anda mais feliz que ganso novo na lagoa é a: colega de trabalho,

- a gente boa Eliana Garcia Weege, que juntamente de seu marido o

engenheiro Didi Weege, receberam a notícia de que estão

gravidíssimos. Será o primeiro filho do casal.

ri DICA DE TERÇA "FRASE DO DIA
"As duas coisas mais

difíceis de se lidar na vida
são o sucesso e o fracasso."
anônimo

Almoçar no Resturante da
ARWEG, um dos mais
variados buffets de Jaraguá
do SuL

PALESTRA
Com apoio das entidades que compõem o Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul e do Núcleo de Responsabilidade Social ACIJS<
APEVl, o Instituto Cassuli promove hoje, das 19 às 22 horas, °
evento "Desafios ambientais: uma visão de negócios a longo prazo",
As atividades vão acontecer no auditório Eggon da Silva, do CEJAS,

, e são destinadas a empresários, responsáveis pela sustentabilidade
corporativa e interessados, e o que émelhor: a entrada é franca.

Wesley, filho de Thaty Paul Colaço, comemora 6 aninhas hoje. 'J
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