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ESGOTO

Financiamento
pode reduzir o
caixa do Samae

Ernpréstimo de R$ 15

milhões para o Samae

aprovado pela Câmara de

Vereadores pode
comprometer a capacidade
de endividamento da

autarquia nos próximos
anos. II 3

MERENDA

Caldo de peixe
cai no agrado
dos estudantes
.4

SUCESSO

Vendas positivas
na Feira do Livro

de Jaraguá do Sul

Em menos de duas

semanas, a primeira edição
da Feira do Livro de [araguá
do Sul alcançou a marca de
20 mil exemplares vendidos
nos estandes montados na

praça Ângelo Piazera. .4

TELEFONE

Prazo para as

mudanças vai
até o dia 31

21°
MÁXIMA

Instável MíNIMA

Períodos de nebulosidade, com
probabilidade de chuva, 1186
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HUf\llANA

DIVULGAÇÃO

Parque Beto,;��
.

}v�

Carrero tera

autódromo
'"' ;;

O empresário João Batista Sérgio Murad,
.

o. Beto Carrero, anunciou que pretende
construir até o final de 2008, autódromo
cemcapacidade para receber 60 mil

pessoas. A um custo de R$ 80 milhões.
Além de recursos da iniciativa privada, a
obra terá investimentos do governo do'

'

Estado firmados já em 2004 pelo
governadorLuiz 'Henrique da Silveira.
(PMDB). Uma marina, dois hotéis de luxo
e um campo de mini-golfe também farão

parte decomplem de lazer do balneário
de Penha. .5

As belezas da Geórgia;
nos EUA
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• EDITORIAL

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Sem discriminar
As cidades de nossa Região

e outras de Santa Catarina
estão incluídas no pacote de
obras que o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva traz na

bagagem na visita que faz ao

Estado depois de amanhã. Lula
retoma a Santa Catarina nesta

quinta-feira para oficializar, em
Florianópolis, a destinação de
recursos federais para
saneamento e habitação.

Para a senadora Ideli
obrasSalvatti, são

fundamentais para os

municípios e para o Estado,
com forte impacto social. "A

urbanização do Maciço do
Morro da Cruz, em

Florianópolis, por exemplo,
contribuirá para dar mais

dignidade aos moradores e,
como tem dito o presidente
Lula, a presença do poder\

público nas comunidades é a

melhor forma de se combater
a própria criminalidade", disse

A destinação dos
recursos mostra que o

Governo não
discrimina cidades

pelos partidos que as

governam" .

Ideli.
A senadora destacou ainda

que a destinação dos recursos

mostra' que o governo. não
discrimina as cidades segundo
os partidos que as governam.
Diversas prefeituras
beneficiadas são de partidos de

oposição, como o PSDB

(Florianópolis, Joinville, São
José) e o OEM (Blumenau).

Via Casan, para Blumenau,
serão destinados 40,5 milhões
para esgoto sanitário. Para
Itajaí, R$ 5,3 milhões para
abastecimento de água e R$
3,7 milhões para esgoto.
Joinville terá R$ 27 milhões
para abastecimento de água e

R$ 39,6 milhões para esgoto.
Em propostas aprovadas
diretamente para os

municípios, Itajaí terá R$ 14,3
milhões para abastecimento de
água; R$ 14.4 milhões para
desenvolvimerito institucional
e R$ 35,1 milhões para esgoto.
Além disso, R$ 51,3 milhões
para urbanização. Jaraguá do
Sul teve R$ 16,7 milhões
aprovados para o esgoto
sanitário.

Não se pode negar que o

presidente Lula traz um pacote
não só importante pelo volume
-' R$ 500 milhões - 'fias

também pela importância
social das obras.

• ENTRE ASPAS

É corno se eu fosse convidado para o aniversário de um amigo meu, chegasse
lá e encontrasse um grupo de pessoas que não queria aminha presença lá".
Luiz Inácio Lula do Silva, presidente, sobre as vaias que recebeu na abertura dos Jogos Pan-
Americanos.

"Talvez, um pouco de humildade ajude. Seguramente, os que estavam lá não estão
muito felizes com o que está acontecendo".

<'

Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ex-presidente, ao afirmar que Lula precisa ter mais humildade,
citando as vaias na abertura dos Jogos Pan-Americanos.

• PONTO DE VISTA

PIS E COFINS: base de cálculo
- exclusões permitidas

Decisões recentes do ST] e

STF sinalizam no sentido de que
deverá. ser conferida umamelhor
e mais correta interpretaçâo aos

termosdas leis 9.718/98, 10.637/
02 e 10.833/03, que regulam as

contribuições destinadas ao

custeio do PIS e da COFINS.
Desde a edição da Emenda

Constitucional 20/98, que
inseriu na Constituição a

possibilidade de tributação pelas
referidas contribuições, além do
faturamento, também as receitas
obtidas por pessoas jurídicas
contribuintes, encarecendo
sobremaneira ditos tributos,
deflagrou-se ver.dadeira guerra
contra as exações, com a procura
de meios legais que sejam
limitadores de tão pesada
incidência.

Pelo teor das normas relativas
à determinação da base de

cálculo, estabelecida pelo art. 3º
da Lei nº 9.718/98, a Fazenda
Pública faz .uma leitura

abrangente, considera tributável
todo e qualquer valor que conste
dos registros contábeis da

empresa. Por outro lado, o
.

contribuinte vê o mesmo

dispositivo como um limitador
da incidência sobre os recursos

que efetivamente lhe pertencem.
Nessa esteira,. vem se

firmando nos Tribunais o

posicionamento de que outros

tributos, tais como o ICMS e o

ISS, que embora constem das
faturas emitidas pelos
comerciantes ou prestadores de

serviços, por não representarem
efetiva receita ou faturamento das

. empresas, não podem compor a

base de cálculo das ditas

contribuições.
O ST], ao conhecer de

Agravo de Instrumento sobre a

matéria, proveu o pedido da

empresa contribuinte para, ao

fundamento de que a base de
cálculo da COFINS somente

pode incidir sobre a soma de

-Célia Gascho
Cassuli, advogada na

Cassuli Advogados
Associados
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MARCOS GUTERMAN

Peças do jogo
o presidente dos EUA,
George W. Bush, anunciou a

realização de uma

conferência entre israelenses
e palestinos para superar os
impasses e abrir caminho

para a criação do Estado
palestino. As peças do jogo
foram movidas: a Casa

.

Branca entra como

patrocinador, e Israel vai
libertar militantes palestinos
ligados ao grupo do
presidente Mahmoud Abbas.

__ para deixar claro, a

quem interessar, que o

Hamas não será incluído no

processo, a menos que
resolva aceitá-lo. A julgar
pelas primeiras reações do

grupo fundamentalista
islâmico que ora controla
Gaza, parece que ele vai
continuar à margem da

criação do Estado com o qual
os palestinos tanto sonham.
Um porta-voz do Hamas
disse que a idéia da
conferência de paz "é um

complô para iniciar uma
cruzada contra o povo
palestino" .

�bIOg.estadao.com.br/bIOulgUlerman

• CARTA DO LEITOR

O Dr. Fantástico
da economia neoliberal

lOW J
ixà1 �

CRISTINA PADlGLlONt 2

Ifi'
Recaída
Bem, depois de ouvir
personagem de Gílberto
Braga fazendo merchandising
de livro de contos do Gablllsi
Chalita, eu não deveria nemE'
me surpreender, mas' vá liEns
Essa troca de gêmeas
desenhada. nos dois últimJil,��x 6

capítulos de "Paraíso UOj
Tropical" é mexicana por rrr C
demais para os padrões q.2m
monumental Projac, né nao? j
A gêmea má jogou a gêm'eag

flqmboa no mar, na esperança ae

matá-Ia, mas a dócil .ago

Alessandra Negrini foi'
. 1 l

encontrada pelo Paulo (,Oi
.

Vilhena, que mergulhava bª� 1

ali naquele instante, emoÓ?à0
a lancha da Negrini pérfid'á)lO
tivesse feito seu serviço, :tfr'ff'
tese, longe dos olhares da
lancha onde Wagner MOUfanO:
açuardava pelo Vilhena .. ;] Jill
Aliás,·a pescarlaré boa-ness
novela. A Negrini pescou ID:m
Fábio Assunção do mar. Iwil
Agora foi o Vilhena que a IS: [[IS
pescou. O melhor foi BebeJ?OI
que essa menina (Paula) .-�16J
uma chata. iIGflil

r:íJ�i

valores obtidos nas operações de
venda ou prestação de serviços e

não sobre o ISS, que constitui

ônus fiscal e não faturamento,
assegurando-lhe assim, tutela
antecipada no sentido de que o

PIS e a COFINS devidos sejam
calculados sobre base que não

contemple o valor do ISS a pagar.
Vem no mesmo sentido o

julgamento no STF, ainda não

encerrado, contando com vasta

margem de votos favoráveis ao

contribuinte, onde se aprecia a

exclusão da base de cálculo do PIS
e da COFINS, os valores

correspondentes ao ICMS.
Em se mantendo tal

entendimento, o que se espera
diante da robusta fundamentação
apresentada pelos Ministros, os
tributos diretos como o ICMS
e o ISS poderão, efetivamente,
serem afastados dó montante

considerado como base de
cálculo das referidas

contribuições.

• DOS BLOGS
MARIA INES DOLCI

Na marra
Finalmente, por decisão
judicial, a Agência Nacional
de Aviação (Anac) terá de
criar normas para comunicar
os atrasos de vôos aos

passageiros nos aeroportos
do País. A decisão liminar foi
dada pelo juiz federal
substitute Douglas .

Camaririha Gonzales, da 6a
Vara Cível, no dia 13. A
liminar à ação civil pública
movida por diversas
entidades de defesa do
consumidor demorou seis
meses para sair. Vamos ver

se assim a agência cumpre
o seu papel, reduzindo o

.

desconforto dos passageiros
que ao terem os vôos
cancelados, ficam como

baratas tontas de um lado
para outro, sem informações.
Estão sendo acionados na

ação o governo federal,' a
Anac, a Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura
Aeroportuária (Infraero) e as

companhias BRA, Gol,
OéeanAir, Pantanal, Rio-Sul,
TAM e Varig.

�mariaineSdOICi.fOlha.bIOg.UOI.CDm.br

Enquanto o econornista ]. M.
Keynes salvava o capitalismo
em Bretton Woods em 1944, o
matemático húngaro John Von
Neumann aprimorava sua

"teoria dos jogos" que, segundo
ele, resolveria definitivamente
os problemas da economia. O
mercado livre, dizia, consiste
num jogo de competidores que
agem sem saber o que os outros

decidirão fazer. Entretanto,
cada competidor sabe que todo .

resultado depende das ações de
todos os outros competidores.
Von Neumann elaborou uma
fórmula que pudesse adotar
uma estratégia em qualquer
situação competitiva. A teoria

dos jogos e comportamento
econômico foi sintetizada no

seu teorema minimax. A
essência desse modelo era nada
mais que um grande jogo
envolvendo um "dado número
de jogadores", no qual grandes
empresas colaboravam entre si

para' eliminar outras no

mercado, na clássica situação de
"ganhar-ganhar", e assim pela
frente. A economia neoliberal
se fundamenta nesse axioma

matemático. A "te�ria dos

jogos" seria o instrumento

apropriado para explicar
cientificamente o

funcionamento de uma

economia de livre mercado.
Não conformado ao uso restrito
da economia, Von Neumann
direcionou sua teoria dos jogos
para alternativas mais

�bIDg.estad�D.com.brIbIDg/padigliDne 1 O�i
.0161

\ .Victor Alberto Danich,T
Sociólogo - Professor �o
Centro Universitário de52
Jaraguá do Sul- UNE!P!lAq

'IIül£
devastadoras, que previa'm1"${l8
aplicação a outros tipo'stJlihi
situações. Suamelhor chanÇé.Aá
aplicação da teoria dos jog9.hfui
colocar em �rática o uSffir\�
bomba de hidrogênio contriJr8A
russos. Tal teoria indicav��u�
os americanos deveriam

ataêar�imediatamente. O presidé�iI"!J.��� ,

Einsenhower, consegút n

desestimular o "maior cér�bfJ'
do mundo" em sua iniciatt;vU

"tecno-lógica" nos idos "31l1xiS
50. Ofilme de Stanley Kubrick
"Dr. Fantástico ou: corno

aprendi a amar a bOIlJ��
mostra uma caricatura perfôtade Von Neumann, assim cbmo
nos alerta em que ÍfifRfl
encontram-se o destinb5d�
humanidade. 10f11

If
.

ERRAMOS
NA COLUNA DO LEITOR DA EDiÇÃO DE ONTEM O NOME DO AUTOR DO TEXTO UFSC X VALE DO ITAPOCU É O
ACADÊMICO DE DIREITO DA FAMEG LUIZ FERNANDO BARTH.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-Wjl�5
redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, caixa�Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). .
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POLITICA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

�''''''''m::JÉSTIMO: ENDIVIDAMENTO DO SAMAE PODE CHEGAR A 25% DO FATURAMENTO

rojeto aprovado na Câmara

ecebeu três votos contrários
I 'Juros e correção

1 próximos a 14%

i aiiês ,gerou
nfrovérsias

1 CELSO MACHADO

JARAGUÁ DO SUL

Qni�
I� tucano Eugênio Moretti

'Gatnia foi um dos três'
. vere:6dores que, na noite de

egunda-feira, ern sessão

exrtábrdinária do Legislativo,
votou contra empréstimo de R$
15 milhões pleiteado pelo
Sam�e (Serviço Municipal de
Ág8�s e Esgoto) para a

arJ,�iação da rede coletora de
so I'd J' D' desgotos omesncos. iscor ou
-

taxa de juros ,mensais de

10,5% e mais correção

tlffiOOtária que, somado� anda

aoswor de 14%/mês. "E caro,

porCj;l;le existe dinheiro mais

b'lffl}o disponível", argumenta
o. S vereador, também

co�aria¢o pal;' informação não I

, oficial.;ct�!q�e". rejeitado o
p�clo, :0 Samae não poderia,
receêer outros R$ 4,5 milhões

f a fundo perdido.Lembrou que
em 2005 já houve aumento de

I í 20�provado pelaCâmara na
tar§'a de água para auto

financiar obras das redes de

á�e esgoto na ordem de R$
O mil/mês. "Se isso fosse, de

fato, aplicado, em 75 meses os

Por sete votos contra três a C�a aprovou um novo empréstimo, agora de R$ 15 milhões,

investimentos�om:ariam os R$
15 milhões sem precisar de

nenhum empréstimo". A linha

de raciocínio do vereador

Ronaldo Raulino (PTB) é a

mesma. "Coerência com os

20% de aumento que

concedemos em 2005, depois
de audiência pública, porque
isso, segundo o Samae,
representaria o auto

financiamento das obras", disse
Raulino. Observou, também,
que há pouco tempo o

Legislativo aprovou

empréstimo de R$ 6 milhões

com a mesma finalidade. "O

. Samae paga, hoje, R$ 143 mil
mensais por conta de

empréstimos feitos pelo ex

prefeito lrineu Pasold, quando
as obras começaram. No atual

governo, pelo mesmo motivo,
mais R$ 69 mil/mês. Agora,
com estes lZ$,-15 milhões { da"
Programa .de Aceleração do

Crescimento), outros R$ 173
milmensais, o que dá quase R$
400 mil a cada trintadias". O
novo empréstimo tem carência

de quatro anos (será pago em

20 anos), entretanto, o

dinheiro também' será

repassado em parcelas durante

Tro".ativas
I

S� alguém disser que o

PMIDB, ou parte dele, vai se
alinhar ao prefeito Moacir

�§8tpldi (PR) nas eleições
maj0ritárias municipais de

�OO, não duvide. Costuras
ifiis'fe sentido já estão em

:fflcfàmento. Junto com

� rt�tfltos do Pc do B, PRB, PV
e 5UQ'
� e YSB. Vai depender do

�'I�J��penho do governo

1 �1lú\11Clpal daqui para frente.
� m QJ�ceite" só ocorrerá se a

llla:ilté estiver a favor do
�utivo.

.

:>J'Ji1d
omu

R�)Sistência .

£:!t:(n

oà6�mo ninguém quer cadeia

WG,porta de casa e muito

m)el).os aterro sanitário,
moradores do bairro São Luiz
ta:m:bém não querem por lá a

projetada estação de
tratamento de esgotos do

Samae. Alegam mau cheiro
e:W'á1lado pela que já existe
EXI";

,{erfo do Parque Malwee. Vai
�ar pano pra manga.

Realidade
Hoje, a 18 meses das

eleições, é fácilconstatar

que há apenas dois nomes

viáveis para ocupar a mais

importane cadeira do

pre rdio da Walter

Maquardt: o do prefeito
Bertoldi (PR) e o ex

deputado DioneiWalter da
Silva (PT). Os demais

partidos, pelo andar da

carruagem e salvo sérios

acidentes de percurso,

podem ser só coad juvantes,
de um ou de outro.

Pois é
PLula usa as vaias que

levou no Pan para se dizer

injustiçado. Nada mais que

reação própria de quem

discorda de seu governo. Ou

ele acha que todo mundo
está de acordo com tudo?

Perguntem para os

aposentados, os pobres; não
a ele que vai ter duas

quando sair de Brasília.

este período.Segundo Raulino,
isso representará compro
metimento de, 25% do
faturamento bruto da

autarquia, hoje em torno de R$
1 milhão.Overeador Terrys da
Silva (PTB), que também

V01"Otl- eé>frtra,- d-isse estar

preocupado com o futuro
endividamento· do Samae."É
dívida para 20 anos avalizada

por esta legislatura (pela
Câmara). Não me senti tran

qüilo", disse Terrys, conven
cido, como Raulino e Garcia,
que há como fazer as obras

com recursos próprios.

O CORREIO DO POVO

catarinense. Santa Catarina

tem apenas 10% do seu

território servido oficialmente

com saneamento básico. No
mesmo seminário, o chefe do

Departamento deSaneamento
Ambiental e Transporte do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social),
MárioMiceli, disse que o banco
ainda não temnenhumprojeto
na área de saneamento no

Estado, através das PPPs

(Parcerias Público-Privadas),
embora a iniciativa privada
arque emmédia com 80% dos
custos. A explicação está no

fato dé apenas 10% dos

municípios catarinenses terem
rede de tratamento de esgoto.

"Fiquei decepcionado diante
desses dados, já que o Estado
tem um dos melhores Índices
de DesenvolvimentoHumano

do país. No entanto, em

dezenas de praias há esgoto
correndo a céu aberto",
lamentou, em referência ao

turismo. (Celso Machado)

Estado precisa de R$ 5
bilhões para ,esgotos

Khulmann (E): R$ 5 bi em dois anos e meio para saneamento

JARAGUÁ DO SUL

Enquanto Jaraguá do Sul

avança na expansão da rede
coletora e de tratamento de

esgotos domésticos, com

cobertura que já alcança 50%
dos domicílios, mesmo com o

temor de alguns vereadores

com endividamento e

'contração de empréstimos que
seriam desnecessários, Santa
Catarina apresenta um dos

piores índices do país, atrás
apenas do Piauí. O secretário

estadual de Desenvolvimento

Sustentável, Jean Kuhlman,
durante seminário sobre
Política Estadual de
Saneamento: Planejamento e

Investimentos doGoverno, em

Florianópolis, disse que, por

isso, está em jogo "um futuro.

com qualidade". A estimativa

é que o Estado tenha que
investir cerca de R$ 5 bilhões
até 2010 para resolver

parcialmente 'o problema de
saneamento básico em solo

Espeto
Como a princípio não cabe a' criação de uma nova

Comissão Especial para averiguar denúncias agora

apresentadas pela Ujarn, as mesmas feitas em 2005 pelo
secretário executivo do PSB, pedindo a cassação do

prefeito Bertoldi, os vereadores foram postos contra a

parede. Ou cassam ou rejeitam o pedido. Façam o que

fizerem, serão crucificados de alguma forma. Ou por

aqueles que não apóiam a cassação, se ela vier, ou pelos
que apóiam se for rejeitada.

Ontem e hoje
Se no passado recente a coisa acabou não evoluindo no

Ministério Público, com base em fatos apurados e

irregularidades constatadas pela CE da Câmara, tudo

ratificado pelo Tribunal de Contas do-Estado, o presente é

outra realidade. Se a cassação solicitada à época tinha

apenas um autor solitário, agora, ao menos teoricamente,

tem o respaldo de 26 associações de moradores. E é lá que

estão os votos dos vereadores,

Vá saber!
PMDB de Blumenau aderiu ao prefeito João Paulo

Kleinübing (DEM). Um dos cargos ganhos, a presidência
do Serviço Autôu'omo Municipal de Trânsito e

Transportes,. A autarquia, que responde pelo transporte

coletivo, trânsito, um aeroporto desativado e uma balsa

no rio Itajaí-açú, tem déficit mensal de R$ 1,5 milhão. A
vaca é magra, mas sempre sai um leitinho, diz o ditado.

Rebanho fiel
Governador Luiz Henrique

..

prestigiado pela Assembléia de
Deus. Mais de 200 pastores o

receberam Li-IS durante culto,
para agradecer parcerias.
Termômetro para as eleições
de 20G8. Deputado, pastor da
igreja, candidato a prefeito e

inimigo fidagal, KenedyNunes
(PP), engoliu o sapo.

·É dose! 1
Acontec�u em Joinville

Cidadão teve o carro

roubado. Ladrões fugiram
para o Paraná. Lá o veículo

foi multado e guinchado até

Joinville. O dono se obrigou
a pagar a conta de R$ 890,00
do guincho, só soube das
multas (quatro) agora, um
ano e meio depois do roubo
do carro.

É'dose! 2
Pelo que pagou R$

980,00:Ou 15% do valor do
Go'l GL 1998. Agora, por
estacionar em local não

permitido, mais R$ 90,00 pela
remoção do carro até pátio
terceirizado. A Justiça do
Paraná relevou as multas,
levando em conta que havia

BO de roubo. Mas a de

Santa 'Catarina, não.
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t Organização estima

que 30 mil pessoas
visitaram os 20
estandes do evento

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

A primeira edição da Feira
do Livro. de Jaraguá do Sul
terminou ontem à noite com

a'revelação de um saldo'
animador. Conforme
informações extra-oficiais da

organização do evento, mais
de 30 mil pessoas passaram
pelos estandes, entre elas nove.
mil alunos.' Já as vendas
alcançaram a margem dos 20
mil exemplares em menos de

.

duas semanas de exposição.
. Segundo Carlos Henrique

Schroeder, coordenador de
programação e patrono da
feira, o este saldo é bastante

positivo. ''A participação da
comunidade foi fantástica e os

números superaram as nossas

expectativas", resumiu. Ele
também comenta o fato de os

visitantes terem dado atenção
às obras literárias produzidas
por autores catarinenses ..É o

caso da compilação "Contos
J araguaenses", considerada
sucesso de vendas durante o

evento.

,...,

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

Leandro não escondeu a felicidade ao comprar livros e disse que vai se divertir muito na leitura

Além deste, outros livros
foram procurados c::om
exaustão pelo público. De
acordo com o divulgador
Gelson Bini, "Menina bonita
do laço de fita" e "Eu
receberia as piores notícias de
seus lindos lábios",
respectivamente de Ana
Maria Machado e Marçal
Aquino, ficaram esgotados nas
prateleiras do estande da

Grafipel. Somam-se a eles

, NA AGENDA: PARA 2008 A META É AUMENTAR O NÚMERO DE EXPOSITORES EM 30% Parque da Ko Ibach
Feira do Livro fecha com balanço vai a leilão dia 27

positivo em volume de vendas

ainda outros dois que tiveram

comercialização expressiva: O
.

Segredo, de Rondha Byrne, e
"O Código da Vinci" em

versão roteirizada.
No estande de Elaine da

'Silva Severino, de Itajaí,
aconteceu situação
semelhante. "Vendemosmuito

,

livro de auto-ajuda e infantis
por causa da visita dos
estudantes", explicou. Uma
das crianças que engrossou

esta lista foi Leandro Piske dos
Santos, de 9 anos. Ele

adquiriu uma maleta com dez
histórias infantis diferentes e

prometeu se divertirmuito em

casa nosmomentos de leitura.
Esta é a primeira edição da

Feira do Livro de Jaraguá do Sul
e ela faz parte do Circuito
Catarinense de Lit�ratura deste
ana. Para 2008, Schroeder
programa acréscimo de 30% no

número de estandes.

I'Caldo 'de peixe é o mais barato'
JARAGUÁ DO SUL

A SP Alimentos, empresa
terceirizada pela Prefeitura

para fornecer a merenda
escolar, garante que o caldo de
peixe oferecido aos estudantes
é comprado da empresa
"Rancho Bom", de Schroeder,
por ter o preço mais acessível
da região, além da "excelente

qualidade". Segundo a

empresa, o produto é mais
barato mesmo com o frete
incluso. Antes, o caldo de
peixe era comprado de outra

empresa (nome não revelado),
mas' que, segundo a SP
Alimentos, não agradava os

alunos.
Sobre o valor pago pelo

. quilo do produto congelado,
funcionária da empresa disse

que a informação só poderia ser
repassada pela Secretaria de

'

Educação. Até o fechamento
desta edição, no entanto, a

responsável pela área, Maria
Cecília de Lima, não foi

r
.

,

(

1
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CÉSAR JUNKES

Caldo de peixe agrada os alunos da Escola Rodolfo Dornbusch

localizada para falar sobre o

assunto.

. A direção da Escola
MunicipalRodolfo Dombusch,
uma das escolas onde o

alimento foi oferecido na

segunda-feira (o cardápio é

repetido uma vez par mês),
garantiu que os alunos estão

.

satisfeitos com o caldo de peixe
e que a refeição "complementa
a alimentação dos estudantes
mais carentes". Os alunos do
Jardim 1, Gabriel Kanzler e

Ana Carolina de Siqueira
Iener, 5 anos, disseram que

gostam do caldo de peixe.
''Almoço antes de sair de casa,
mas agora (15 horas) já estou

com fome de novo", disse
Gabriel.

A nutricionista da
Prefeitura, Adriana Braum,
disse que as refeições
obedecem ao valor nutricional
recomendado pela OMS

(Organização Mundial de
Saúde), de 350 calorias por
prato. Segundo ela, os pais dos
alunos são'informados sobre o
cardápio oferecido por meio de
comunicados. (DZ)

Refeitório
atenderá
300 alunos
POMERODE

Inaugurado sábado, 14 de

julho, o refeitório e cozinha da
Escola Básica Municipal
Almirante Barroso, em Testo

Rega que atenderá até 300
alunos por vez, entre os mais
de 500 estudantes da escola.
Desde 1989 amerenda escolar
era feita e servida em um

espaço capaz de acomodar, no
.

máximo, 150 pessoas por vez

dividindo o recreio em três
horários intercalados, impli
cando no andamento das
atividades em salas de aula.

. Ao todo, a obra custou R$
101,521 mil oriundos de
recursos do município e a

execução foi feita em duas

/ etapas, sendo iniciada em

2006 e concluída este ano pela
empreiteira de mão de obra
Goede, de Pomerode.
(OA)

O CORREIO DO PO,

CÉSAR JUNI

@KOHL.BACH

JARAGUÁ DO SUL/BRASíLIA
Empresa tem muitas dívidas com a Fazenda Nacional

decretada a execução fiscalJ
parque industrial da Unià
Motores Elétricos, que (0 I

testa a cobrança do impos t

em uma ação ajuizada n

Justiça Federal catarineru
Diante dessa realidade,
empresa pretendia suspend
o pagamento do imposto até

julgamento finàl da ação.
Segundo a minisj

Ellen Gracie, uma execu

fiscal, em curso no juízo "

primeira instância, não pode
ser suspensa pormeiode aç
declaratória. Ela explico
também que o processo o ,

execução fiscal tramita o
forma independente da açã
ajuizada pela empresa. 1\

.ação se objetiva a declaraçà '

de inexistência de relaçi
jurídica entre a ora requeren
(a empresa) e a Fazend
N acional, enquanto
execução fiscal visa à sat'

fação do crédito tributário,

Um caminhão atingiu a garagem de uma casa na Rua
Henrique Marquardt, no Czerniewicz (perto da Escola
Atayde Machado), na tarde de ontem. O caminhoneiro
Antônio da Silva disse que o freio falhou quando tentou
sair da rua, que tem unia subida. Ninguém se feriu. A
Defesa Civil foi chamada para retirar o caminhão, que ficoU
preso no telhado. a �

AUnião Motores Elétricos
Ltda (Kalbach) não conseguiu
barrar no STF (Supremo
Tribunal Federal ) decisão
judicial que determinou o

leilão de seu parque industrial
no próximo dia 27 para quitar
dívida de IPI (Imposto sobre
�odutos Industrializados)
com a Fazenda Nacional. A

empresasolicitou liminar em

Ação Cautelar alegando
controvérsias na base ,de
cálculo do imposto e risco de
sofrer dano irreparável, caso o
leilão fosse realizado neste

mês, mas a presidente do STF,
ministra Ellen Gracie,
indeferiu o pedido.A empresa
contesta especificamente a

inclusão de valores de fretes e

seguros na base de cálculo do
IPI, julgada correta pela Vara
Federal de Jaraguá do Sul. A
partir dessa decisão, foi
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o CORREIO DO POVO

-

REGIAO
regiao@ocorreiodopovo,com,br

INVESTINDO MURAD AMPLIA PARQUE TEMÁTICO E PROJETA MARINA E HOTÉIS

Beto CarreroWorld terá um autódromo para'60mil
Investimento será de

R$ 80 milhões com

parceria do governo
de Santa Catarina

OSNI ALVES

BARRA VELHA / PENHA

O empresário João Batista
SérgioMurad, o BetoCarrero,
pretende construir até o final
de 2008, autódromo com

capacidade para 60 mil

pessoas, umamarina na Praia

Alegre, um campo de mini

golfe e dois hotéis de luxo

com 188 apartamentos. Beto

Carrero quer fazer do litoral

norte do Estado, o maior pólo
turístico de entretenimento

da América Latina. As 'obras

do riovo complexo ainda

estão começando e quase não

aparecem emmeio aos 1,4mil
hectares de terras que Beto

Carrero possui, mas o

autódromo será construído

,'=",\

em parceria com o presidente
da Fórmula Truck nacional,
Aurélio Batista Félix. Além

de recursos da iniciativa

privada, a obra contará

também com investimentos

do governo do Estado nas

instalações elétricas,
conforme parceria firmada em
2004 com o governador.

O, custo da construção
será de R$ 80 milhões, mas
Beto Carrero ainda analisa

propostas de patrocínio de

algumasmontadoras e afirma

que "a Fórmula Truck atrai

cerca de 50 mil pessoas em

cada evento".

"Queremos construir no

litoral catarinense o que eu

chamo de Las Vegas
Brasileira, com exceção de

casas de jogos, é claro"

afirmou o empresário que

disse também que a� está

em fase de terraplenagem e

começará por Penha.
O Parque de Beto Carrero

,'"

Programa forma nova

�h� turma contra drogas

World é considerado um dos
maiores parques
multitemáticos do mundo, e
o maior da América Latina.

Possui sete áreas temáticas,
entre elas a Avenida das

Nações, Velho Oeste,
Aventura Radical, Ilha dos

Piratas,' Vila Germânica,
Mundo Animal e Terra da
Fantasia. Cada uma dessàs
áreas tem brinquedos e

atrações próprias. Entre os

brinquedos destacam-se a

Star World Mountain, uma
montanha russa com dois

loopings, o Império das

Águas, um rafting que passa

por corredeiras, í) Freefall,
elevador que c ::erca de

90 quilômetros j:-V.r· hora, e a

Big Tower, a maior torre de

queda livre do mundo, são

100 metros de altura em

queda de mais de 120.

quilômetros por hora.
Além dos brinquedos, o

parque conta ainda com

QUARTA-FEIRA, 18 de julho de 20071 5

No ano de 2004, o governador LHS já tinha firmado compromisso com as obras do autódromo

UNERJ debate a universidade

e mundo do trabalho amanhã

JARAGuÁ DO SUL

A Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul) promove nesta quinta
feira, 19, encontro de

dirigentes, professores,
funcionári'os e represen

tantes dos acadêmicos com

a proposta de discutir o

tema "Universidade e

murid'o do trabalho". O

evento acontecerá às

l Shô Orriin, no Clube
\

Atlético Baependi, com a

presença de lideranças
empresariais que comparti

com temas que'demonstrassem lharão experiências, e de

a importância de manterem especialistas em gestão,
vida saudável e longe das integrando a política
drogas, e sobre, o que institucional da Unerj quanto
entenderam do Programa à formação continuada dos

Educacional de Combate às seus docentes e funcionários.

Drogas e à Violência. Coordenado peloNap (Núcleo
SÃO JOÃO DO deAssessorarnentoPedagógico

ITAPERIÚ -Alunosdo ensino da Pró-Reitoria Acadêmica),
fundamental da Escola o evento tem como objetivo
Muníopal.CatulínoOnotreRosa discutir a relação entre a

participaram do "Concurso de formação acadêmica e a

Leituras" e como parte final do realidade do trabalho.

projeto, realizaram visita a O encontro vai reunir uma

Biblioteca Pública Municipal mesa-redonda e palestras com
Rita de Cássia Coelho Ramos. as participaçôes dos

O projeto consisteem incentivar empresáriosVicenteDonini e
a leitura entre os alunos e teve Roberto Breithaupt, e do

como prêmio a entrega de um professor-doutor Lucídio
livro infantil que ficará a Bianchetti, e mediação do

disposição na biblioteca da '

,professor-doutor Sebastião
escola. Foram 23 alunos que Lauro Nau, além da

participaramdoconcurso. (OA) participação de

o Proerd é um grande passo na educação social de combate as drogas

BARRAVELHA

O Proerd (Programa
Educacional de Resistência às

Drogas e à Violência) formou
no final da semana passada
nova turma com total de 92

crianças da rede de ensino que ,

participaram do programa.

Estiveram presentes no evento

o capitão da PolíciaMilitar do

município, Hélio César

Pmtkammer; o Juiz de Direito
da Comarca, Edson Luiz de

Oliveira, professores e diretores
das escolas, além dos pais dos
formandos. O Proerd é

ministrado pela PolíciaMilitar
e a cerimônia realizou-se no

ginásio da Escola David

.Esptndola, no bairro São

Cristóvão. Antes da formatura,
alunos apresentaram redações

,t
(

acadêmicos, professores e

profissionais convidados,
ligados à atividade

empresarial. "Afinal, os

acadêmicos que se formam

na Universidade desejam
que a formação lhes

possibilite o acesso, com

qualificação e corripe
tência, ao mercado do

trabalho; a empresa espera

que a formação do
acadêmico corresponda às

necessidades de um mundo

de negócios cada vez mais

globalizado, competitive e

em acelerada evolução
tecnológica.

, Além disso, a

Universidade tem

compromisso com uma

educação técnica, pessoal e
,cidadã", assin'ala o professor
João Amoldo Gascho, do
Núcleo de Assessoramento

Pedagógico.Em 31 anos de

história, 4.889 profissionais
concluíram curso de

graduação na UNERJ.
Conforme o professor
Gascho, , sendo uma

Instituição de caráter

comunitário, sem fins
lucra tivos, ela se sen te

muito à vontade para se

apresentar à comunidade a

quem pertence, e' esta tern

o direito de exigir da

Universidade, e responsa

bilidade em ajudá-la.

I Prazo para escolher o novo

plano termina no .dia 31

JARAGUÁ DO SUL
Até o dia 31, GJ usuário de \

telefonia fixa precisa optar

qual plano deseja utilizar no

novo sistema de tarifação,
com a substituição de pulso
para minuto. A partir de

agosto, a conta telefônica
. começará a ser creditada em

minutos.A dica do Procon do

município é que o consumidor

faça a avaliação de consumo
- apurando amédia diária das

ligações - antes de escolher

pelo Plano Básico ou o Pasoo

(Plano Alternativo de

Serviços de Oferta
Obrigatória) .

"Para aqueles que utilizam
o telefone para chamadas

inferiores a três minutos, o

Plano 'Básico é o melhor.

Quem usa internet discada

em horário normal e faz

ligações com duração acima

de três minutos, o Pasoo é o

mais vantajoso", explica o

diretor do Procon, Sérgio
Félix.

No plano básico por

minutos, o tempo de tarifação
mínima é de 30 segundos. A
partir daí, será cobrado cada

seis segundos. Em horários
reduzidos a cobrança por
chamada atendida é de dois

minutos, não importando o

tempo da ligação. Para o

usuário residencial, a tarifa

de habilitação é de R$ 40,74

"Usuário deve avaliar"

para ter 200 minutos. Para o

não-residencial, a tarifa é de

R$ 40,74 para ter 150minutos.
No Pasco, -o usuano

residencial paga tarifa de R$
40,74 para ter 400 minutos,

enquanto o não-residencial

tem direito a 360 minutos. O

minuto adicional, que

ultrapassa o limite, custa R$
0,103855. Só não é tarifada a

ligação de menos de' seis

segundos.
O usuário que não informar

o plano que deseja vai migrar
automaticamente para o Plano

Básico: Para receber a conta

telefônica detalhada - com o

valor das ligações locais, o
consumidor deve solicitar o

detalhamento à operadora,
que será fornecido

gratuitamente. (DZ)
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ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA ESPAÇO ABERTO DE MASSARANDUBA
RIJa: 25 de Julho, s/n" - Anexo a Rodoviária - Bairro Centro
Massaranduba - SC - CEP: 89.108-000
CNPJ: 02.490.117/0001-26 - Fo�e: (47) 3379-0075
EDJTAL DE CONVOCAÇÃO
f'lOVA ELEiÇÃO
.1 A RÁDIO COMUNITÁRIA ESPAÇO ABERTO DE MASSARANDUBA - SC., através de seu Presidente Horst
Beck.-na forma de decisão exarada pela MM. Juiza de Direito da Comarca de Guaramirim, SC., às fls. 16.2
� 165. dos Autos nO 026.07.001231-3 (Ação Anulatória c/c Pedido de Liminar) CONVOCA:

1- Convoca os sócios efetivos constantes às fls. 1'41 dos Autos acima mencionados, a saber: ANTONIO
MARTINi. JOSÉ KREISCH, MAX HEllO HEMMER, ARACY R. HEMMER, HORST RECK, LEOCÁOIA GAZDA,

������g��ÉI���,T��31�OA�Ç�E�I�gÉ�����6� ������R���� I���E�;:����E����S��US����
MACHADO, ELPIDIO CARLOS HELWIG, MARLI SEIBERT HELWIG, DIRLEI ANTONI TONEl, MARIA S. SAFANELLI,
PADRE IVa PETRY, LEOCÁDIA B. KORS, llTA FROECHLICH LOPPNOW, SINÉSIOS ECCEL, LEONI KORl, ATILANO
MANKE, ADEMIR SPRUNG, CARMELINO DOLSAN, MARLON WULF, MARCIO FISCHER, RUY KRENCKE, PEDRO
ALVES CANDIDO, MAURICIO RAIMUNDI, OOiLA MURARA KASMIRSKI, GÉOVANIR JANING, ELMO GAULKE.

a comparecerem na eleição para nova diretoria a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores, a
ser realizada no dia 20/07/07, às 16:00 horas, sita no 1° Andar do prédio da Prefeitura Municipal de
Massaraduba, SC., com a seguinte:

.

"
\
ORDEM DO piA

I- ELEiÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA, DE ACORDO COM DECISÃO EXARADA PELA MM.
JUiZA DE DIREITO DA COMARCA DE GUARAMIRIM,SC., As FLS. 162 A 165 DOS AUTOS N° 026.07.001231-
3 (Ação Anulatória c/c Pedido de Liminar) em anexo.

Ma'ssaranduba, 16 de julho de 2007.

HORST RECK - Presidente ..

COMUNICADO

WILSON SADZINSKI, PERDEU TODOS OS SEU
DOCUMENTOS.

QUEM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR.NO JORNAL O
CORREIO DO POVO OU ENTRAR EM CONTATO

PELO FONE: 8819-3018.

COMUNICADO

"l.unef Beneficiamentos Têxteis Ltda., solicita a
, presença em até 72 horas do colaborador Claudenir '

_ Wermeier para tratar de assuntos de seu interesse",

INFORMEPUBLICITÁRIO

CCAA- promove
concurso de desenho'

<'

A escola de idiomas' CCM promoveu com alunos de 1 ª

a 3ªsérie de escolas particulares o "Cc:incurso Cultural Meio
Ambi�nte". à objetivo do evento fqi 'conscieritizar sobre a

. importância da preservação da natureza.'iCada criança
expressou, por meio de desenho, como pode ajudar na
preservação. Confira abaixo os vencedores e seus respectivos
desenhos:

r"::-·
..••......,.··..•••..••..

j
; ;

I
...I

Felipe Severies Dziedzic ganhou na categoria da 3a série. A preocupação de
Felipe com o meio ambiente foi mostrada em frases de efeito como: 'Jogue lixo
no lixo" e "Reclcle". Ele estuda no Colégio Evangélico Jaraguá.

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Ba'-'nl"d"o'ni�eo'ln
i," .� I Show na Praça

A Banda In Natura e a dupla Sandro Luís e Alexandre
são as próximas atrações da terceira edição especial do Show
da Praça, a partir das 1 7h30 de domingo. A dupla apresenta
o mais romântico sertanejo. Já a Banda In Natura tem um

repertório amplo e eclético, gerando um compromisso de
seus integrantes com a constante atualização aos diversos
estilos musicais: da gauchesca e alemã ao forró e axé e o

melhor do pop rock. Promovido pela Fundação Cultural, o
evento integra a programação comemorativa aos 131 anos

de [araguá do Sul.

��C���r�i��e��s
participaram da 3ª edição da

�acarronada
. da

polidarieda?e, realizada no

�ábado' passado na

Estacionamento do Shopping
Center Breithaupt. O evento

ontou como auxílio de quatro
bntidades assistenciais do
uuicípio e de um

patrocinador. Desta vez, a

povidade foi a integração da

�ede FetlljninadeCombate ao
râhcer àlista onde já constam
a Apae, AMA e a Associação
INovo Amanhã. O Sábado da
olídaríedade acontece uma

Fez por áno,$empre nomêsde[ulho.
PIERRO RAGAlll

Expo Agroindústria

OCORREIODOPOVOa

O trabalho do produtor rural
é atração deste final de
semana da 2ª Expo
Agroindústria de Pomerode.

Promoção da Secretaria
Municipal de Agricultura,
Indústria e Comércio, de 20 a

22 de julho-o evento retoma ao
.

Parque de Eventos fazendo
parte d 'ogramação do
festival de nrverno Pomeroder

Winterfest. Shows nacionais,
rodeio country e exposição de

. animais estão novamente entre
os principais atrativos. Na

Sexta-feira, 20, noite da

abertura, a festa traz o som

dupla Rodolfo & Ravel
animando o pavilhão principal.
Aprogramação completa pode
ser conferida, no site

www.pomerode.ec.gov.br .

.

'.�'

A Festa dos Músicos de
Foles do Bandoneon acontece
nadia 29 de julho em

. Massaranduba. O evento

tern O 'objetivo de reunir os

"�úsic'os do 'bandoneon da
cidade. O município possui o
maior número de músicos de
foles do bandoneon da'

microrregião. O encontro

acontece na Sociedade Onze
União, a partir das 9 horas.

Prêmio
Talentos
O Sebrae de Santa Catarina
está estimulando as empresas
de micro e pequeno porte a

participar do 14º Prêmio
Talentos Empreendedores,
criado com o objetivo de
reconhecer os

empreendimentos que
adotaram urna postura
inovadora. Não existe custo

para participação. A empresa
receberá relatório de retorno
com a análise feita pelos
técnicos do Sebrae. O

período de inscrição vai até

o dia 3 de agosto e a entrega
da auto-avaliação termina

no dia 20 domesmo mês. Em

2006, a empresa jaraguaense
NOT Top Tools Industrial
venceu o Prêmio Talentos

. Empreendedores, na

categoria indústria ..

Feijoada
Acontece neste sábado, 21, uma .pada beneficente no

ParqueMunicipal de Eventos (Agropecuário). O evento inicia
às I1h30 e custa R$ 12. O feijoeiro será Sérgio Lazzaris. Os

ingressos podem ser adquiridos no Posto Mime da Walter

Marquadt e no Jornal O Correio do Povo. Mais informações
pelo telefone 8403-6176; com Maria.

r
FURTO 1 1
Na segunda-feira, 16, dois L

menores tentaram furtar uma
caixa de chocolate. Os garotos.
agrediram uma mulher que htentou detê-los. Um menor ,conseguiu fugir e outro foi detido
e encaminhado para a Delegacia.

FURTO 2
No domingo, por volta da meia
noite e meia aconteceu um furto
de veículo no Seminário de

Corupá, O solicitante informou

que sua motocicleta estava
estacionada desde as 21 horas
na via pública. (fora do
estacionamento do seminário). i�
Até o momento da Honda CG J
125 de Placas MCD-41.20 de São IBento do Sul, n'o foi localizada

IACIDENTE -;:��
Na Avenida Getúlio Vargas, .

aconteceu um acidente entre
uma Bis e uma Toyota. O
condutor da Toyota avançou o

semáforo esquina com a Rua
Estheria Lenzi e colidiu com a ..�
moto. O condutor da motocicleta . �

foi encaminhado ao Pronto
Socorro com lesões graves. E
motorista do Toyota foi notificado
por avançar o semáforo vermelho
e veiculo removido para delegacia
para providências.

DIVULGAÇÃO

Eleita a rainha
A eleição da rainha e das princesas da 8ª Expofeira

Agrpindustrial de Ouaramirim aconteceu na segunda
feira, naAssociaçãoEmpresarial.Aeleita foiAline Pires

.

de Castilho (centro), 18. A 2ªprincesa foi VanessaAraújo
(dir.), 17 e.a 1 ªfoi Letícia Sipriani, 17. Na oportunidade,
foi feito também o lançamento oficial da feira. A
Expofeíra será realizada de 14 de agosto a 28 de agosto e

de 31 de agosto a 2 de setembro. O evento cohtempla a

programação comemorativa dos 58 anos de fundação do
município de Guaramirim .

OBITUÁRIO

Faleceu ás 16:30h do dia _

16/07, a senhora Irene
Kreutzfeld com idade de 78
anos, O velório foi realizado
na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepu�amento no.
cemitério de Rio da Luz I.

Faleceu ás 19:30h do dia
16/07, o senhor Gerson
Aurélio Dornbusch com

idade de 55 anos. O velório
foi realizado na Capela .

Mortuária Maria Leier e o

sepu�amento no cemitério
Municipal do Centro,

Faleceu ás 21 :30h do dia
16/07, a senhora Cristina
Marli Zipf Ribeiro com idade
de 39 anos. O velório foi
realizado na Igreja São Miguel
e o sepu�amento no cemitério
de São Miguel.

• LOTERIAS
• LOTOFÁCIL

I
l

_______� �J

t))
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QUATRO VITÓRIAS: TIME JARAGUAENSE SUPEROU TODOS OS ADVERSÁRIOS NO FIM-DE-SEMANA

Marisol/FME vence etapa em
casa e se garante na decisão

Equipe J3'ráguâéhse liderà a competição e agora inicia a preparação para a fase Estadual da Olesc, que acontece em agosto, em RiQ do Sul
"'"'!

,

�qüipe perdeu apenas
urn set na 2a etapa
a já está entre os

quatro finalistas

I
JpUMAR PIVATTD

JARAGUÁ DO SUL

já que os jogos da outra chave
serão disputados no próximo
fim-de-semana. A Marisol!
FME soma 15 pontos, contando

a etapa inicial, em São José.
No fim-de-semana, foram

três vitórias por 3 sets a O, .

contra São José, Itajaí e

BalneárioCamboriú, e umapor
3 a 1, contra Rio do Sul. O
técnico da equipe, Luiz Carlos
Rodrigues, o Kadylac, disse

que a equipe vem evoluindo.
"Ganhamos mais velocidade

de jogo. Temos apenas de

manter o mesmo ritmo,

principalmente porque
enfrentaremos adversáriosmais

qualificados na final",

I
.

I A equipe MarisoliFME
I. f d10nqUlstou, no im- e-

�emana, a vaga para a fase
f6al do CampeonatoEstadual

4e Vôlei Infantil Masculino.

jogando em casa, o time

jrraguaense venceu as quatro

wartidas válidas pela 2ª etapa
I ". .,

1 assumiu, provisonamente, a
.

�derança geral.da competição,

comentou.

Para o treinador, alguns
.

fundamentos precisam ser

melhorados, para enfrentar os
favoritos Blumenau e Joinville
não apenas na fase final do

Estadual, como também na .

Olesc, que acontecerá de 3

a 11 de agosto em Rio do Sul.
"São duas equipes com

ataque forte. Então

precisamos melhorar a nossa
defesa para proporcionar �m
bom contra-ataque. E o saque
também pode fazer a

diferença", avaliou Kadylac.
Ele também aproveitou

para dizer que aMarisol/FME
deve brigar por um lugar no

pódio, mas sabe das
dificuldades de se conquistar
o título. "Eles (Joinville e

Blumenau) investirammuito

em contratações. Mas se

melhorarmos em alguns
fundamentos, tomando.
cuidado para não errar na

finalização, podemos
surpreender", comentou. Os
jogadores que participaram
da etapa foram: Anderson

Morsch, Anderson Florêncio,
Bruno Welmuth, Guilherme
Voss, Jeferson de Gasper,
Juno Orthey, Leandro de

Souza, Marcelo Hister,
Stanley Florêncio e Thiago
Bandeira.

ilaraguaense fica em
sexto em São Paulo
JARAGUÁ DO SUL

No domingo, o atleta

[éfersonWolney conquistou o

6º lugar no Circuito das

EstaçõesAdidas, realizado em
:São Paulo. Ele completou os

'lO quilômetros em 36m40,
ficando em 6º na categoria
�25-29 anos e em 23º no geral,
ientre 4 mil corredores. "Nas
'[últimas semanas treinei

[menos, porque senti uma lesão
;na Coxa e isso prejudicoumeu
desempenho" .

.1 ........

Wolney terminou em 230 no geral

ESTADUAL

,Bolão masculino
entre os finalistas

A equipe do Baependi/
FME conquistou, no fim-de
semana emTimbó, a vaga para
a final do Estadual de Bolão
16 Masculine. Os [aragua
enses ficaram em segundo
lugar na etapa, perdendo nos
critérios de desempate para o
Vasto Verde/Blumenau. Os
outros quatro classificados

para a decisão São: Alvorada

(Joinville), Tiradentes

(Itajaí}, Ca'çadorense
(Caçador) e Paysandu
·(Brusque) .

MARATONINHA
,

Competição será
dia 4 de agosto
AAs inscrições para �

Maratoninha de Jaraguá do
Sul superaram as expectativas.
Serão 271 alunos/atletas até

15 anos que participarão da

prova, que acontecerá no dia
4 de agosto, no Parque
Malwee, com percurso de
1.900 metros. Serão 182

representantes no masculine
e 89 no feminino em três

categorias. Os quatro
primeiros representam

Jaraguá do Sul na Marato

ninha de Santa Catarina.
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No último sábado teve rodada

pelos Jogos do Sesi. No futsal

masculino, os resultados
foram: Feeling 7xO Carinhoso,
Zanotti 5xO CSM, União Motores
7x4 Marisol e Karlache 5x2

Trapp. No próximo sábado, a

partir das 8h, os jogos serão:
MJ Mohr x Tecnotok, Elian x

Lunender Ind., Lunender SA x

Sasse e Malwee x AMC.

• LINHA DE FUNDO por Julimar Pivatto

Pan-amerlcano
-

Samuel Lopes fez bonito no Pan. Com a pouca estrutura que tem, ficou
atrás apenas de três atiradores profissionais, que têm todo um aparato'
grande de preparação. D jaraguaense confessou que treinou dois anos

para esta prova e terminar em quarto lugar, por apenas um tiro, é uma

grande conqusta D que faltou mesmo foi maior concentraçãn e saber
administrar a pressão na hora do último tiro. Mas ele pode comemorar.
Mostra que com um pouco mais de estrutura, melhores resutados podem
aparecer. Agora a torcida dele é que o estande de tiro fique pronto para os
Jasc e que ele possa usar o espaço para se aprimorar ainda mais. Quem
sabe, em Guadalajara, em 2011 , a medalha apareça,

Divisão Especial Sesi

1
I

Massaranduba
No último sábado, aconteceu a

2a rodada do Municipal de
Futsal Sub-21, com os

seguintes resultados: Água
Verde 5x4 Alumass, Hitan/
Micar 7x5 Oechsler e Glória
5x5 10 Braço, Sábado que vem,
a partir das 19h45, jogam
Alumass x 10 Braço, Glória x.
Oeschler e Hitan Micar x Água
Verde.

'1
.

I
1

I
I

A Malwee joga amanhã, em
Pomerode, contra Concórdia,
em jogo válido pela.2a fase da
Divisão Especial do Estadual.
No último sábado, eles

venceram Joaçaba, também em

Pomerode, por 7x5. Os

ingressos custam R$ 5, E a

Federação Catarinense segue
com problemas no site. A tabela

de jogos não aparece,

Vôlei de Praia
A dupla da SoleteX/FME, Marcelo
Coraccini e Daniel Dallarosa,
participou, no fim-de-semana, da
3a Etapa do Circuito Catarinerise
de Vôlei de Praia, realizada em

Penha, Os atletas terminaram na

sétima colocação, entre 16

participantes. A partir do próximo
mês, as duplas da SoleteX/FME
intensificam ainda mais os

treinos, de olho nos Jasc.

Urb.ano/FME termina _. J

em quarto 110· Estàduarcy I
,

Soellen Bozza (júnior 1) -:;;;,
melhor índice técnico da

competição na categoria,
recorde nos 800m livre e ouro

nos 200, 400 e 1.500m livre;
Marina Fructuozo (sênior)
recorde nos 200m costas

(2min28seg93), e ouro nos

100m costas, 400m livre e

200m livre; Otávio de Azeved�
.

(juvenil 2): recorde nos 100m

costas, ouro nos 200m costas,

100m borboleta e 200m

borboleta e Henriqu€
Fructuozo (juvenil Z): recordes
nos 400m livre e 1.500m livre,
e ouro nos 200mmedley.

_

JARAGUÁ DO SUL

.

A equipe de natação da

Urbano/FME terminou em

quarto lugar no Campeonato
Estadual de Inverno de

Natação, encerrado no

domingo, 'ern Blumenau. Os

jaraguaenses marcaram 553,5
pontos, e ficaram 'atrás da
ADEBLU com 1.033,5, doLira
Tênis Clube/Florianópolis com
944 e do EliasMoreira/Ioinville
com 584. Foram 64medalhas,
sendo 26 de ouro, 24 de prata
e 14 de bronze.

Os destaques foram:

Depois do Mundial,
Willian tira férias
JARAGUÁ DO SUL

O atleta Willian

Willian teve contratura muscular ;

r,

Barrionuevo, da Malwee/
FME, voltou da República
Tcheca com o sexto lugar no
salto em distância doMundial
de Menores. Agora ele curte

uma semana de férias, antes de
reiniciar os treinos para os

Joguinhos e o Jasc. Willian

chegou a saltar 7m16 na final
da competição, mas teve de
abandonar por causa de uma

contratura muscular.
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DIA DOURADO: BRASIL FAZ BONITO E DÁ SALTO NO QUADRO DE MEDALHAS

.Natação abre o dia com duas
medalhas de ouro no masculino

'"

Taekwondo, remo,
tiro e badminton
também subiram
no pódio ontem

RIO DE JANEIRO

Brasil obteveO

aproveitamento de 50% no

primeiro dia de finais da

natação nos Jogos Pan
Americanos. Nas quatro provas
disputadas namanhã de ontem,
no Parque Aquático Maria

Equipe brasileira superou o favoritismo dos Estados Unidos e venceu o revezamento 4x200m livre

Lenk, o país conquistou duas
medalhas de ouro - comThiago
Pereira nos 400mmedley, e no
revezamento 4x200m livre.

Confirmando seu

favoritismo, Thiago Pereira
venceu com facilidade a prova

que é sua especialidade, os 400
mmedley, e a primeira das sete
provas que o nadador disputará

no Pan. O Brasil teria que

esperar a última prova do dia
para o segundo ouro, já qu<: as
mulheres mantiveram o jejum
de medalhas nos Jogos. No
revezamento masculino, a

equipe formada por Thiago
Pereira, Rodrigo Castro, Lucas
Salatta e Nicolas Oliveira
levou o ouro ao desbancar os

EstadosUnidos.
. No badminton, a inédita

medalha apareceu. E foi de
bronze.A dupla deGuilhermes
(Kumasaka e Pardo) perdeu a

semifinal para os norte

americanos Howard Bach e

BobMalaythangpor 21/13 e 21/
13 nas semifinais da
modalidade no Riocentro. ''A

Giri.ástica artística leva três ouros no individual
RIO DE JANEIRO

A ginástica artística
comemoroumuito ontem, nas
finais individuais. Diego
Hvpólito conquistou duas
medalhas de ouro (solei e salto),
Jade Barbosa levou uma (salto)
e uma de bronze no solo,
DanieleHypólito levou a prata
na trave e Laís Souza ficou com
o bronze no salto e nas barras
assimétricas. Até o fechamento
desta edição, ainda não se

conheciam os resultados das
.

barras paralelas e da barra fixa
no masculino e do solo no

feminino.
TAEKWONDO _:_Natália

Falavigna conquistou a

medalha de prata ao perder a
final da categoria acima de 67

quilos para amexicana Rosário

Espinoza em uma decisão que
aconteceu apenas no põnto de
ouro e foi criticada pela equipe
brasileira. No masculino, o

brasileiro Leonardo Santos

conquistou o bronze na
o

categoria acima ode 80 quilos
ao perder para o norte

americano Anthony Graf nas
semifinaispelo placar de 3xl.

HANDEBOL - A seleção
feminina de handebol supe
rou omaior dosmedos: derro
tou Cuba, 'considerada a ad
versária mais forte do Brasil,
e abriu caminho ao título do
Pan. Com a vitória, por 32x28,
o Brasil terminou a fase de

grupos como líder e, com três

vitórias em três jogos, avança
invicta à semifinal.

Thiago Pereira comemora o primeiro ouro do dia para o Brasil

�
-

Samuel Lopes perde
o bronze por um tiro

medalha de bronze já foi nosso
ouro. Eles são muito rápidos",
afirmou Guilherme Pardo ao
�J do jogo. No badminton,
não há disputa de terceiro lugar,
e os dois perdedores das
semifinais ficam com o bronze.

No remo, o Brasil terminou
com duas medalhas de bronze
e um quarto lugar no primeiro

dia das finais do remo,.
Marcelus Marcili, o "Cabeça", e

que remou no skiff simples, e a fi

dupla Anderson Nocetti el
"

AllanBittencourt, no dois sem,
conseguiram o terceiro lugar. t

No tiro, em uma decisão "tiroa
tiro", o brasileiro JúlioAlmeida
ficou com a prata na 'pistola de
arlOm. e

r

�elhores performances dele",
afirmou o chefe que equipe
Luiz Eduardo Correa. EleJtambém explicou que as

chances de um empate
acontecer são . muito

pequenas.

Lopes comemorou o

resultado. "Meu objetivo era

a final. Um sexto ou sétimo
lugar eu já me contentaria.

. Mas o quarto lugar foi acima
do esperado", comentou. Ele
disse que, na hora do

desempate, faltou concentrá-
o

ção. "Senti a adrenalina. Pa
recia até que o alvo s� movia",
explicou o jaraguaense. Ele
deve voltar para casa neste

fim-de-semana. ,�Jade Barbosa e Lais Santos foram, respectivamente, ouro e bronze

RIO DE JANEIRO

Apenas' um tiro acabou
com o sonho da medalha de
bronze do brasileiro Samuel

Lopes, que competiu na
. carabina deitado 50 m.

Depois de fitar a apenas um

ponto do terceiro colocado o
atirador empatou com o

Canadá, obrigando a decisão
a ir para o desempate.
Conhecido como "shot-off",
um tiro apenas decidiu quem
ficaria com amedalha e Lopes
perdeu.

"Não era essa nossa

esperança de medalhas. Ele
atirou bastante acima da
média dele. Foi uma de

n,

BELISSIMA.
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o 8NDES APROV,A FINANCIAMENTO -

DE R$1,6 81 PARA A CONSTRUÇÃO'DE
HIDRELÉTRICA • 82

'

. CHÁVEZ DIZ QUE LULA 'É UM
BOM COMPANHEIRO' E CULPA
OS ESTADOS UNIDOS POR CRISE

�
';"

'CORDO ENTRE A IGREJA E VíTIM�S DE ABUSOS É UMA TENTATIVA DE FECHAR UM CAPíTULO

'Jledótllia não é só,problema católico
OJ

OJ diz Vaticano
.outras instituições precisam combater tal

uperversidad,�11 em suas fileiras, disse o Vaticano

A pedofilia não é um

problema só da IgrejaCatólica,
, e outras instituições' precisam
a reconhecer' e combater tal

", erversidade" em suas

leiras, disse o Vaticano na

r. terça-feira.
O padre Federico

a Lombardi, porta-voz da Santa
e Sé, disse também que o acordo

entre a arquidiocese de Los

Angeles e vítimas de abusos

sexuais, envolvendo o valor

recorde de 600 milhões de

dólares, é uma tentativa de

"fechar um capítulo doloroso

e olhar para frente."
"A Igreja está acima de

tudo claramente machucada

pelo sofrimento das vítimas e

de suas famílias, pelas
profundas feridas causadas

pelo grave e indesculpável
comportamento de,alguns de

seus membros:', disse

Lombardi., ,";
decidiu"Ela se

comprometer por todos ,.os
meios a evitar uma repetição
de tal perversidade", afirmou
ele, acrescentando que agora

há "uma política de prevenção
e criação de uma atmosfera

ainda mais segura para

'crianças e jovens em todos os

aspectos dos programas
. "

.

pastorals.
, Lombardi reafirmou uma

posição adotada no passado
por outros líderes eclesiásticos,

de que outras religiões e

instituições também deveriam
lidarcom a pedofilia de forma

tão aberta quanto a Igreja
Católica se viu obrigada
devido aos escândalos
recorrentes.

"O problema do abuso da
infância e da sua proteção
adequada certamente não, diz

respeito apenas à Igreja, mas
também a outras instituições,
e é correto que estas tomem

as decisões necessárias

também", afirmou o padre.
O acordo de sábado em Los

Angeles envolve 508 supostas
vítimas, em casos que

remontam à década de 1940. I
Graças à solução, o 'cardeal
Roger Mahony será poupado
de depor no processo que

começaria na segunda-feira.
A negociação para o acordo

levou quatro anos e meio. O pórta-voz da Santa Sé, Federico LOn1Hardi, disse que a Igreja sera protagonista no combate ao abuso sexual

lemédlcs ingeridos com comida
D sãumais eficazes, aponta estudo

CHICAGO

Cientistas da Universidade
de Chicago, �os Estados

Unidos, descobriram que.

ingerir medit'a�éntos com

certos tipos de alimentos pode
aumentar· a eficácia dos
remédios e diminuir os gastos

e

o
corn a' saúde. O estudo

�. ªnalisou os efeitos 'd� uma

tlroga contra-o câncer de
mama quaHdo có'mbinada a

comidas ricas em gordura. Os
pesquisadores descobriram que
se a paciente tomar o
medicamento Lapatinib com

alimentos e não com o

estômago vãziÓ'a ci:t�ulação da
droga no organismo pode
aumentar em até 167%,
aumentando sua eficácia.

Quando ingerida com uma

refeição rica em gordura, a

presença
.

da droga no

organismo 'aumentou em até

325%. Os c�ordenadores da

�
esquisa, Mark Ratain e Ezra

,I '""--'ohen, disseram que os

D

Os resultados podem levar a

diminuição das doses

resultados podem levar à

diminuição das doses, o que

reduziria, gastos com

medicamentos. Os cientistas

esperam que as descobertas

possamtambém ajudar no
combate à diarréia, um dos

grandes efeitos colaterais do

Lapatinib, provocado pela
baixa

'

O estudo contraria teorias

anteriores que haviam
alertado para o perigo de

misturas entre comida e

remédios, sustentando que as

drogas poderiam stf tornar

tóxicas ou menos eficazes.

Segundo Mark Ratain,
tomar suco de grapefuit com
medicarnentos pode
apresentar resultados ainda

melhores. A grapefuit é

conhecida poro. suas

.propriedades que aumentam a

circulação sangüínea de

alguns medicamentos.
Os estudiosos agora estão

aprofundando a pesquisa sobre
os efeitos da fruta.

"Se provarmos a que a

grapefuit pode aumentar a

ação de drogas comuns, como
a estatina, tomada diariamente

por milhares de pessoas para

prevenir doenças cardíacas,
poderíamos economizar uma

fortuna emmedicamentos."

Infraero aceita

exigências de
sindicato

BRASILIA

"Os presidentes da Infraero

(Empresa Brasileira de Infra

Estrutura Aeroportuária),
.

, brigadeiro José Carlos Pereira,
e do Sina (Sindicato Nacional
dos Aeroportuários), José
Gomes de Alencar Sobrinho,
assinaram o novo acordo

.coletivo. A conclusão da

negociação afastou definitiva

mente o risco de uma greve nos

67 aeroportos administrados

pela empresa. Os trabalhadores
vão receber um reajuste salarial
de 6% retroativo ao mês de

maio, um aumento do valor do

tíquete-refeiçâo e a concessão
de duas progressões para
funcionários admitidos até 31

de dezembro de 2005. A

empresa também se com-

.prorneteu a contratar 1,8 mil

pessoas para substituir

terceirizados. Outra reivindi

cação dos funcionários era a

revisão do Plano de Classi

ficação de Cargos e Salários.

Jovens 'agressores
estavam 'zoando'

RIO

Os cinco rapazes acusados

de espancar a empregada
doméstica Sirlei Dias de

Carvalho, na Barra da Tijuca
(zona oeste do Rio), afirmaram
em depoimento à Justiça que,
naquele dia, saíram para "zoar

as putas". Depois da audiência
que durou mais de quatro

horas, o juiz Marcel Laguna
Duque Estrada, em exercício

na 38ª Vara Criminal do Rio,
decidiu manter a prisão
preventiva dos rapazes e negar
um pedido de ,liberdade
provisóriamovido em favor de

dois deles, Felippe de Macedo

Nery Neto, 20, e Rubens

Pereira Arruda Bruno, 19.
'

Na audiência, Nery Neto
afirmou que todos os acusados

ingeriram bebidas alcóolicas

naquela noite e que sofre de

transtorno de déficit de

atenção e hiperatividade.
Bruno, em seu depoimento,

afirmou que os rapazes

"I'

� {�

abordaram trêsmulheres (entre
elas Sirlei) que "pareciam
prostitutas". Ele disse, então,
que começou a agredi-Ias
depois de ter sido atingido por
uma bolsa no rosto. Os outros

quatro rapazes acusaramBruno

de ter levado a bolsa de Sirlei

consigo após a agressão e de tê

la jogado fora, após a fuga.
Nos relatos, os rapazes

admitiram ainda que quatro
deles se envolveram em uma

briga em uni posto de

combustíveis e que, depois,
Bruno. e o, também' réu
Leonardo Andrade. ainda
"resolveram azarar" Jímas
mulheres perto de, .�as�'·e se

envolveramem umabrigacom
um homem que simulou estar

annada.
'

.. I

Com a negativa � do

magistrado,NeryNeto, Bruno
e os outros três réus, Rodrigo
dos Santos Bassalo, Leonardo
Pereira de Andrade e Julio
Junqueira Ferreira,

permanecem presos.
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"SC É PRIVI�EGIADA PARA RECEBER CAPITAL EUROPEU", DIZ LHS

Missão à Europa rende
600 milhões de euros
Governador fez
balanço da missão
à Itália e Portugal
nesta segunda-feira

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Santa Catarina receberá
, investimentos superiores a 600
milhões de euros em diversos
setores, anunciou ,o

governador Luiz Henrique na
segunda-feira, 16. "Existem

capitais disponíveis na Europa
e Santa Catarina está em

situação privilegiada para

recebê-los", disse LHS em

entrevista coletiva na qual
fez um balanço de suaviagem
à Europa. Para o governador,
"a divulgação e a

apresentação do Estado são

fundamentais na busca por

empresas de ponta, de acordos
e transferência de tecnologia
limpa, intercâmbio" de"

conhecimento e por inversões ,

em t�rismo de 'alta.

qualidade".
ErnRoma, Luiz Henrique

reuniu-se com empresários e

com o ministro italiano da

Agricultura, que manifestou
interesse pela carne

SABRYNA SARTOTI/SECOM

Governador deu entrevista na

Associação Catarinense de

Imprensa, na Capital

catarinense e disse que seu

País irá lutar dentro da União

Européia p mela atribuição de
uma boa quota para

importações ao Estado. Outra
reunião com empresários
ocorreu em Vicenza, região
que produz 25% da riqueza
italiana. Estes líderes da
economia virão ao Estado em

agosto em missão de
conhecimento e negócios.

Para a região do Vale do

Itajaí foi anunciada, também
na Itália, a instalação de uma

empresa que produz

BNDES' 'aprova R$ 1,6 bi

para hidroelétrica
BRASíLIA

O BNDES (Banco
Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social) anunc iou nesta

-segunda-feira, 16, ter

aprovado financiamento de
R$ 1,6 bilhão para a

construção da hidrelétrica Foz
do Chapecó, no Rio Uruguai,
na divisa dos estados do Rio
Grande do Sul e Santa
Catarina.

O projeto, da empresa Foz
do Chapecó Energia, .tem
valor total de R$ 2,2 bilhões
e é o-quinto incluído no PAC
(Programa de Aceleração do

Crescimento) a receber
recursos.

A nova hidrelétrica terá

capacidade instalada de 855

megawatts e garantirá o

suprimento de energia a partir
de 2010, embora a primeira'
turbina deva ,entrar em

operação em agosto desse ano
e a quarta, e última, emmarço
de 201l.

Para o financiamento será

desenvolvida uma operação
mista, na qual parte do
crédito (R$ 1,1 bilhão) será

desembolsada diretamente

pelo BNDES e a outra parcela
(de R$ 552milhões), pormeio
de agentes financeiros
credenciados. A Foz do

Chapecó Energia é uma

sociedade de propósito
específico, criada para o

desenvolvimento do .projeto.
A usina está localizada em

uma região, servida por
estradas com ligação �té
Curitiba, Florianópolis e Porto

Alegre e aos portos marítimos
de Itajaí, São Francisco do
Sul, Paranaguá e Rio Grande.
Uma subestação e duas linhas
de 70 quilômetros farão a

conexão ao Sistema

Interligado Nacional.

máquinas e equipamentos
que utilizam o lazer, com
aplicações na medicina, na
indústria e diversas outras

áreas.

A criação de meios de

transporte limpos, econômicos
e capazes de dar conta das
crescentes necessidades da

Capital do Estado e a

ampliação das suas bases de
atividades econômicas foi a
tônica da etapa portuguesa da
missão do governador. Em
Lisboa, Luiz Henrique
procurou entendimentos para
o turismo. Reuniu-se com a

direção da TAP (Transportes
Aéreos Portugueses) com o

objetivo que incluir o Estado
,

na malha aeroviária da

empresa e com empresas

responsáveis por metrôs de

superfície, apontados como

uma solução para
Florianópolis. Na Assembléia
Nacional portuguesa, LHS
tratou de acordos e relações
bilaterais. Assiúou um

protocolo de intenções para a

instalação de umamarina em

Florianópolis. E também deve
vir ao Estado uma empresa

especializada em reciclagem
e aproveitamento de

equipamentos eletrônicos no
final da vida útil.

CAPITALIZAÇÃO

SCfatura
R$117 mi

Cada vez mais, o brasileiro
identifica nos títulos de

capitalização uma maneira

segura e prática de se guardar
dinheiro. A prova disso são os

números apresentados pelo
mercado nos cinco primeiros
meses do ano. De acordo com
a Fenacap (Federação Nacio
nal das Empresas de Capi
talização), em maio, o setor

contabiliza R$ 11,4 bilhões em
suas reservas, índice 6,8%
superior ao obtido em 2006.

Quanto ao faturamento, o

acumulado no período somaR$
3 bilhões, apresentando um

crescimento de 8% sobre o ano

passado. O estado de Santa
Catarina faturou R$ 117,4
milhões nos, cÍ11co primeiros
meses do ano com participação
de 3,9% do total nacional. A

liderança da região é do Rio
Grande do Sul com R$ 214,7
milhões e 7,1 % de participa
ção. O Paranávem em segundo
comR$ 203,3 milhões.

Pelo Estado
As grandes produções do cinema
americano estarão mais próximas de
Criciúma a partir de agosto. A prefeitura

,

e a Fundação Cultural do município
. firmaram parceria com a Sunshine
Entertainment, de Nova Iorque. Um
grande estúdio será montado num '

pavilhão desativado e a pás-produção
das obras cinematográficas poderá ser

feita por mão-de-obra local.O cineasta
criciumense Roberto Carminati (à
esquerda) acompanhou os representantes
da produtora. A parceria conta com
o apoio do Governo do Estado,
representado pelo secretário Ivo Carminati
(à direita, ao lado do sobrinho). Presidente
da Sunshine, Bruce Lipnick, estava lá.

Realização
o presidente do Besc, Eurides Mescolotto,
tem mais do que o bom desempenho fi
nanceiro da instituição para comemorar.

No ano em que o banco completa 45 anos,
ele atinge uma marca recorde: completa
em julho quatro anos e cinco meses na pre
sidência da instituição. "Para mim estar na

presidência do banco é uma �9--nra e uma

realização profissional muito grande. O que
eu espero é que possa, no final do meu

mandato, entregar ao povo de Santa Cata
rina um banco bem melhor, mais saudável
e que continue prestando esse serviço para
a comunidade catarinense. Se eu conseguir
fazer isso estarei realizado como p-residen
te'; disse Mescolotto à coluna.

Roteiro
Secretário de Esta
do da Infra-estru
tura, Mauro Ma
riani, iniciou esta
semana um roteiro

pelo Oeste e Extre
mo-oeste. É nessas

regiões que está a

maioria dos muni

cípios sem acesso

pavimentado. Atualmente 21 cidades têm
obras iniciadas ou em fase de conclusão.
Quinze acessos foram entregues. As visitas
e vistorias seguem até o final da semana e

devem passar por todas as SDRs. Acompa
nham Mariani, o diretor de operações do
Deinfra, José Carlos Zandoná, o deputado
estadual Herneus de Nadal (PMDB) e os

prefeitos e secretários regionais dos muni
cípios visitados.

Gestão pública [1]
Tribunal de Contas inicia no dia 31, em Flo
rianópolis, o 10° Ciclo de Estudos de Con
trole Público da Administração Municipal.
O objetivo é contribuir para a melhoria dos
resultados das administrações públicas e

fazer com que isso se reflita na sociedade
catarlnense. Outros 11 encontros ocorrem

entre os dias 10 e 28 de setembro. Também
vão sediar o evento as cidades de São Mi

guel do Oeste, Maravilha, Chapec6, Concór
dia, Joaçaba, Lages, Rio do Sul, Blumenau,
Joinville, Tubarão e Criciúma.

Gestão pública [2]
Entre os temas em pauta estão os critérios

para estimativas de valores de concor

rências públicas, nova lei do saneamento

-. f18
básico, terceirização de mão-de-obra, con-
tratação de pessoal para os programas Saú� 5

de da Família, consórcios públicos, regimeêl
. próprio de previdência, papel das Câmara'"
no julgamento das contas anuais dos prer.ts
feitos, tomada de contas especial e termo�q'
de ajustamento estabelecidos pelo Minis· '

tério Público, além de orientações para IF�
remessa de informes pelo e-Sfinge, slstérnà'
de fiscalização integrada de gestão desen
volvido pelo TeE para melhorar o controlem
dos gastos públicos.

Identidade 10j

Na viagem a Portugal e à Itália junto COmv
o governador Luiz Henrique, o prestdentea
da Villa Francioni e da Acavitis (Associaçã�B
Catarinense dos Produtores deVinhos Finos--\.
de Altitude), João Paulo de Freitas, visitoÚ
o Instituto dos Vinhos dó Douro e do Port8n
para buscar mais informações sobre a De '1

nominação de Origem Controlada - (DOG))!
utilizada em regiões produtoras de vinho�a
no país lusitano. A idéia é criar um tipo d�,n
classificação parecida para os vinhos finós1
produzidos na região de São Joaquim. ÀJ£
DOC é a categoria de mais alto nível de qüaL'JJ
Iidade e identifica o vinho produzido em ntlO

gião delimitada, sujeito a regras próprias. [m
.IsAmbiental '

Executiva catartnense 'prepara o lançamen2
to do PMDB Ambjental, Encontros prelimjQJ
nares estão sendo agendados para discutiJn I

propostas e ações, que deverão ser apr�8
sentadas no lançamento oficial em evento
agendado para o mês de setembro. A inicia.!
tiva é coordenada pelo secretário-geral dêfI�
diretório, deputado Renato Hinnig. O lal15£fl
çamento contará' com a presença do pr�1J

lsidente nacional do partido, deputado Mi
chel Temer, e também deve ser lançada e�
nível nacional. Entre as ações previstas está J
a compensação de créditos de carbono: .:

�

Concurso
Santa .Catarina foi um dos estados ond
o Banco do Brasil abriu concurso 'para'
cargo de escriturário. As inscrições ficarão

- abertas entre 23 de julho e 14 de ago��"
- exclusivamente no site www.cespe.úOQ,
br/concusos/bb32007 - e as provas ser�:cJ '

realizadas no dia 16 de setembro. NãOllál11
número definido de vagas. O salário é de.I
R$ 1.070,00 e o banco oferece posslbilidade.],
de ascensão funcional, participação nos klr '

cros e resultados e em planos assistenciais e
-

,

previdenciários. CJJj

IJB

------------------------------------------------------�8
Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br

"

. ',,,,'1j£
c,Hleo ALVES COM CARLA DARIANO/FlORIANÚPOLIS E MARU VITALI/CRICIÚMA

'I] _'

se

J, o

Associados: AGazeta- BiglJaçu em Foco - O c BV

Correio do Povo, Correio Lageano • Correio do . 10
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade:
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu '- DiáriO (I, 51

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -'
Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisúl
- OAtlântico -Jornel Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna. Tribuna Catarinense.VozRegional

cAssociação dos Diários do Interior
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"

.

UPO DE PADRES E PARAPSICÓLOGOS VAI ANALISAR O FENÔMENO.

greja'vai investigar
l-a-__agem·de santa

Imagem da Santa Nossa Senho�e Fátima, em Campo Grande

rente quer proibir

f!gArto após c�t�h�����a pelo
r .

"

.

C;�iada t::m abril passado,
. presidente da frente,

Fn�nte Parlamentar Contra deputado Leandro Sampaio
Legalização do Aborto -Ó (PPS-RJ), não só combate a

eld3Diieito à Vida tornou- legalização do aborto como
e lim do's .

grupos mais critica a autorização para a

tu�ntes do Congresso interrupção da gravidez nos
acionaI. casos de estupro, como

Os 199 parlamentares, prevê a lei atual.

ntre deputados e senadores O aborto em caso de risco
o que representa 33,5% das para a mãe, outra hipótese
uas Casas - têm agitado os permitida pelo Código
orredores da Câmara e Penal, é questionado na

repara uma nova ofensiva: cartilha, com o argumento

distrib'uição de uma de que o s. avanços da

artilha intitulada "Por que medicina permitem salvar

ornas Contra o Aborto", vidas mesmo em casos de

om 30 mil exemplares. extrema gravidade.
A versão preliminar da (Agência Estado)

-- �A�· � T, �� ��\ � ,� � �__

diz�m que mel
rre' de imagem de
a

ora de Fatima

A PO GRANDE
.

.

4 .lgrej a Católica vai ,

i vistigar a imagem de

oSIlSeDhora de Fátima que
ca em uma casa de Campo
rande (MS). Os fiéis dizem
ue -a 'imagem verte �el há'

-,
.

ois J,lleses.
Ã.c�sa da família dona da
tatueta da santa virou local

e péregrinação de fiéis. Pelo
enos 15 pessoas se reúnem

fi :pltada pequena estátua
e .gesso, que tem 50

entsmetroe, todos os dias. O

ispo de Campo Grande', promessa feita a Nossa

itório Pavanello, disse que Senhora de Fátima. Depois
,

vai se pronunciar sobre o disso, segundo a família, teria

as�. depois de visitar a começadoa aparecer mel na
,

agem. imagem .

. Â santa foi colocada A Igreja não se

l; 'T,·
• .,

,

en1(r§��çl�HN1.?-S.f-t��,çl�yvjd.r9 , .:PEor�Ilc,iou oficialmente
ara.evitar que as pessoas . sobre o assunto. Segundo o

oldqüem a mão no mel. 'site G1, ainda nesta semana,

esquisadores 'da um grupo de trabalho com

ni'tersidade Federal de padres e parapsicólogos vai

atRGrossodo Sul (UFMS) até a residência onde está a

eceberam uma amostra do imagem. Eles querem ver de

'roduto ' e . teriam perto o que está
.

omprovado que é mesmo acontecendo.

el. O padre AdaíltonMiorin,
S�gundo fiéis, o mel assessor de comunicação da

scorre pelo,manto" pelo Arquidiocese de Campo
osto e pinga do queixo da Grande, diz que os donos da

agem da santa. imagem participam do

� família afirma que o movimento católico há quase

one da casa onde está a 40 anos. .

magem conseguiu se curar

e um câncer depois de uma
-;

Ele recomenda cautela aos

fiéis que visitam a imagem e

acreditam que está

acontecendo um milagre.
"Existe o fenômeno. Cabe

nos agora, a partir de uma

série de reflexões, análise,
estudos e muita cautela,
d�sco9Jir•.�e �.cl.e fÇl.to um

.

'fe-nômeno cientÍflco, um

acontecimento que a ciência

possa explicar ou se, de fato,
é manifestação de Deus".

.IMAGEM

Nossa Senhora de Fátima
- Feita de gesso
- 50 centímetros

Fenômeno
- Verte mel há dois meses

Local
- Campo Grande,
Mato Grosso do Sul

OPINIÃO

'Lula precisa ser

humilde', diz FHC
,O ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso disse na

segunda-feira, 16, que as

vaias direcionadas ao

presidente Lula durante a

abertura dos Jogos Pan

Americanos, na última sexta
feira no Rio, indicam a

necessidade de uma auto

avaliação. FHC afirmou

ainda que Lula precisa ter

mais humildade, e não deve

ser arrogante.
O tucano ponderou,

entretanto, que tanto as vaias

quanto o aplausos fazem parte
da vida pública e que nem

sempre possuem um

significado "transcendente''.

• PELO MUNDO .�
,•

Chávez

culpa EUA

por mal-estar
com Brasil

Treze dias depois de dar um ultimato ao Senado brasileiro para entrar

no Mercosul, o presidente Hugo Chávez culpou segunda-feira, 16, os
Estados Unidos por "tentar distanciar" a Venezuela do Brasil, além de

deitar elogios ao colega Lula.

"Ninguém, ninguém me fará brigar com Lula. É um bom companheiro,
É um grande amigo", disse Chávez, em discurso a militares, em Caracas.

Sem citar sua polêmica com o Senado brasileiro, Chávez disse que os

EUA utilizam "quintas-colunas aqui na Venezuela, lá no Brasil e em outras

partes do mundo" para provocar a discórdia,
O discurso de Chávez segunda-feira ocorreu após amplo esforço de

bastidores do Itamaraty para diminuir a crise provocada pelo duro discurso
do presidente venezuelano, no início do mês. Na semana passada, o
Palácio Miraflores havia sinalizado que baixaria o tom contra o Brasil.

No último dia 3, Chávez disse que esperaria até setembro para que os

Congressos do Brasil e do Paraguai aprovassem a entrada no Mercosul,
do contrário retiraria a solicitação venezuelana para entrar no bloco.

Chávez diz que
Lula 'é um

grande amigo'

PUTIN É LIBERAL A agressiva política externa do

presidente Vladimir Putln é extremamente popular na

.Rússia, segundo uma pesquisa divulgada ontem e que
mostrou também que '0 líder do Kremlin parece mais

liberal que a maioria dos seus compatriotas.

NOVO ENCONTRO O Irã, e os Estados Unidos realizarão,
em breve uma segunda rodada de negociações sobre a

situação do Iraque, dando continuidade assim ao

encontro histórico ocorrido em maio, afirmou ontem o

ministro iraquiano das Relações Exteriores, Hoshiyar
Zebari.

DEPÓSITO DE CORPOS Ao menos quinhentos corpos
mutilados lançados no Rio Tigre chegaram às margens
em dois anos na cidade de Suweira, 100 km ao sul da

capital, Bagdá. Pescadores nas águas turvas do rio

encontram corpos decompostos, muitas vezes sem a

cabeça.

JJ' UJ/3 ClIIo Sul

PROGRAMAÇA
. 21/07 Prefeitura'nos Bairros

Local:. E.III!.E.F Waldemar Schmitz
Horário: 9h às 17h

Final do Festival da Canção Sertaneja e Popular
Local: Sociedade Esp. ê Rec. Aliança - Rio Cerro II

Horário: 19h

22/07 Show na Praça- Sandro Luis e Alexandre I Banda In Natura

Local: Praça Angelo Platera
Horário: 17h30min

25/07 Sessão Civica Solet1e Comemorativa. "Jaraguá do Sul131 anos"

Local: Praça Angelo Píazera ,

Horário: 9h
'

Desfile Festivo "Jaraguá do Sul131 anos"
Local: Rua Reinaldo Ràu
Horário: iSh

Gravação do Programa GalPão Crioulo Especial
Local: Arena Jaraguá
Horário: 18h
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OS CAMINHOS DO QUARTO ESTADO NORTE-AMERICANO

As belezas do Estado

americano da Geórgia
A natureza do Estado
conta montanhas no

,

norte, praias no sul

A Geórgia é um desses
Es tados norte - americanos

, privilegiados pela
natureza. Mas neste caso,

os privilégios não ficaram
restritos apenas à .'

natureza e ganharam uma

boa ajuda da ação
humana. Agradecem os

turistas, que, ao visitar o
Estado, podem escolher
entre as praias do sul, no

'

encontro com o Oceano

Atlântico, as montanhas
do norte, onde começa a

cadeia montanhosa dos

Apalaches, ou a

modernidade da cidade

que recebeu os Jogos

Olímpicos de 1996:
Atlanta.
A capital do Estado,

. Atlanta, é o melhor

ponto de partida de

qualquer visita pela
Geórgia. De lá o acesso é

fácil para qualquer região
do Estado. Animada vida

noturna, intensa
programação cultural,
díversífícada cozinha
internacional e
excelentes centros de

'compras são capazes de
deixar o visitante com

vontade de "Voltar para a

cidade, antes mesmo de

partir.
Para começar, uma

curiosidade. A autora do

clássico "
... E o Vento

Levou", Margaret
'

'Mitchell, viveu na

cidade. Natural da

Geórgia, Margaret
inspirou-se nas fazendas
ao sul de Atlanta para
criar Tara, a apaixonante
propriedade da heroína
Scarlett O'Hara. É por'
isso que os que gostaram
do livro ou do filme

podem aproveitar para
visitaratraçôes como O

Gone With de Wind
Museum, inaugurado no

final de 1999, a Margaret
Mitchell House ou a Tara

D�, Waldemiro Mazurechen, 6'1
Telefax (47) 3371 0882

Ijac@net,uno.com,br

Museum.iern Jonesboro. ,

A luta pelos direitos
civis também tornou

,

Atlanta conhecida
internacionalmente. Foi
na cidade que o Prêmio
Nabel da Paz Martin
Luther King Jr. começou'
a sua luta. Hoje, toda a

trajetória de Luther King
pode ser observada no
Martin Luther King
Center, um complexo que
reúne ainda uma série de

informações sobre a, -1
conquista dos direitos
civis da população negra.

A capital do Estado, Atlanta, é o
melhor ponte de paríida de

qualquer visita

Terra de lutas e conquistas
Depois de explorar boa parte de Atlanta, é hora de

dirigir-se para butr,fls regiões do Estado. Aqui, adúvida
certamente invadirá o visitante. As montanhas go norte
pode ser uma boa dica, especialmente para que os que
gostam da natureza.Apoucomenos de uma horá da /

capital do Estado, começam a surgir os primeiros jndíçios
cos Apalaches e os sinais de aventuras.

Vários parques emprestam o tom de emoção aos
passeios. O Cloudland Canyon é um deles. O Rock City
Gardens, outro. As formações rochosas são o principal
chamariz deste último parque, próximo ao Lookout "

Mountain Flight Park! local prQcurado por pára"qlJedistas 1
'.e endereço certo' das compeíições, O melnor é visitaro

parque durante alguns-das campeonatos.
Mais no Nordeste do Estado está a região em que

ocorreuboa parte das batalhas da Guerra Civil americana,
em meados do Século XIX. O Chickamal;lga-Chattabnooga
National Military Park serve para ilustrar parte do que
pode seraprecíado na região, que tem ainda belíssimos
cemitérios, como o.Hesaca Cônfederate Cemetery e o

Kingston Confederate Cemetery, mostras do patriotismo
americano, uma vez.que lá estão enterrados alguns dos
soldados mortes na Guerra Civil.

Qs lagos dessa região também fazem sucesso entre os

freqÔentes visitantes que pfocurarn o nordestedo Éstado
para acampar. Perto deles, algumas cachoeiras
completam a paisagem, tornando o destino muito
pmcuraoc por aventureíros em busca de trilhas POIlCO
exgloradas em meio a muito verde.
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Aguardamos o sabor de

Marechal Deodoro da Fonseca, 191

Alameda 25, sala 11- Fone 30

i�íJj: úsica re.nascentista unida. ao canto·

�� gregori�. Esta é a especialidade
• ' ,.<.i. de Beatriz Sanson, Maria Cristina

Figueiredo, Jefferson Bittencourt, Eduardo
Serafin, Daniel Signorelli e Marcelo Aguiar.
Juntos, eles formam o Grupo Vocal Cantus
Firmus e viajam Brasil, afora mostrando que

.

ainda se pode voltar à Idade Média, pelo
.

menos nas lembranças musicais.
O túnel do tempo proposto por des conta

com um repertório que inclui 14·canções,
sendo a mais antiga do ano 1.125 e a mais

recente do barroco (1.567 � 1.643). Entre
isso, porém, há também obras do
renascimento francês, italiano, inglês e

espanhol. Tudo na tentativa de provar ao

público a riqueza é a beleza sonora daqueles
anos.

Outra meta do Cantus Firmus é se

aprofundar nos estudos de interpretação
deste período. Para tal façanha, o foco dos

-

seis cantores fica na leitura de documentos

e na audição de demais grupos preocupados
com a continuidade dos sons feitos durante

a época tanto nas cortes, quanto nas casas

das famílias comuns.
.

.

As principais descobertas do passado
associadas .ao repertório do'grupo são

' .

.

compositores conhecidos do Renascimento, .

como Juan Del Encina e Josquin De Prez. Já
na Idade Média, eles buscaram na obra de
Guillaume de Machaut as músicas a serem

apresentadas à platéia que os espera hoje à

noite na capela do Noviciado Nossa

Senhora de Fátima, no Bairro Barra do Rio

Cerro, em Jaraguá do SuL

Grupo Vocal Cantus Firmus se,

apresenta hoje em Jaraguá do Sul.
Eles cantam músicas que passam
por um verdadeiro túnel do tempo,
tendo no repertório obras

compostas na Idade Média,
Renascimento e período Barroco .

PARA ASSISTIR

Illuem. se interessou pela
novidade, tem mais um bom
motivo para assistir o Cantus
Firmus. É que a entrada é

apenas um quilo de alimento
não perecível ou um litro de
leite longa vida. A troca será
feita a partir das 18 horas no

local da apresentação,
marcada para começar às 20

.

horas. As doações serão
encaminhadas à Casa de

.

Apoio Padre Aloísio Boeing,
instalada no Bairro Nereu
Ramos. O concerto é uma
iniciativa do Sesc (Serviço
Social do Comércio) e faz

parte do Circuito Catarinense
de Música promovido pela
entidade. O mesmo grupo
ainda passa por outras 17
cidades do Estado.
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• PROGRAME':SE
.

,

� CINEMA

JOINVILLE

1_\>:'i J! r�.\,: �,,;, ",I '-,.: , '.�' <

JARAGiJADO SUL.' , '

: ;".;';';;::'� :.?�. ,�,
..

�, 1

• óiri'reiSlfop'plÍ1g'1 ,": "
-

Marry Pottêr1e':à Or�em da,Fênix
{Dub) !?h-i:;hl};V: , "

�nb,;t;i,I;l4�"J�h20, 21h
SeX/9áplPp,gi7quá/Qui)
(15h40� -Nltf201, \ª�H - Seg!Ter)
;j;)'�. ;{:' t;"'�:-{;�I��·�' " t.;.:; .

r. �.,!" .� ·�;t

t &íilei-ShO'pping 2, "'�:,'
'

,

' ..

Guart�t�f!lntásUço e p ,Surfis\a
: Pr��p"a��:.(D,ub), ., ',,"
(t9h30, 2HI20,-Todos a'S dias)
Shrek Terceiro (Dúb)ê
(14h, 15h50,,17h40 - Todos os dias)

:
.

.'"
'

,;

ShlJjltllnqtS{."iI, ", ,;'Cl -»

. ,�atatõuille
tJ 4h2,O, 16�40, 19h, 21 h20 - Todos

ô�,.dias) ," !i' I,' x

'1/1" .1', :.t.. ···· ;J .... .t- 7'.

·

IÍ'Cine Cidade 1
, Harry P.oller e a Ordem da Fênix
(Dub)
f13h, 15h40, 18h20, 21 h - Todos os

, diáSY'if,: ·:t;":',.:\�,,, ' ':,1 I",>'
'

"
'

.": Cine Cidade,2' .•"" .

����!�jjt�;W;�1 êh30,' ?'üh56 .,
,
todós"ós dias)"

J,

: .

: '� Cine Mu�lIer 1
Harry Poller e a Ordem da Fênix

·

ILI'UP1 :f,/?�i' :. ,,'
"

""'l,' '.: "

(13h30, 16h10,.,18hSO;'21h30"':;
Tódtls',QS dias) . ' ",' , :

f Cine Mueller 2
, Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(18h, 20h, 22h - Todos os dias)
8lirek Terceiro ,(Dub)

, (14h! 15h50 - Todos os dias)

• Cine Muellet 3
, Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h10, 21h4.5-
Qua/Qui/SeX/Seg!Ter/Qua/Qui) ,

Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h10 - Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h45 - Sába/Dom)
,.;.

8LUMENAU .

'I';
"

• Cine Neumarkt 1
Harry Poller e a Ordem da Fênix
(Leg)' !:, ..

'

(14�i ,l6ti.4,O, 19b20, 22h - Todos os

dias) ",',.
rÓs, •

·

• Cine Neunl1!rkt 2
'

.

Harry Poiter e a Ordem da Fênix

(Dub)
. ,'''".

.

(13h3Õ, Úih1 O, 1'�h5Ú, 21 nso -

Toàôs us'diasr
.

,,' ' ,

.

" ., Cine Ne'umarkt 3
,.' IIIrek Terceiro (Dub)
(14h30,,16h(iO -, Toqós o.s dJas) .

Shrek.Tercejro (Dub) .

't1fl,�3.Ó)j6h50'- Todos os dias)
Tre.z,�;:�l�rn�Í1sI um N(lvO �egredo
(1 �ll', f.192Q :-

"
"
.'

.aua/a�l!s.ex/.Seg/Ter,/Quá/Qui). "

Transfohliers: O" Filme (leg) ,. .'

(21 h20, - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h - Sáb/DOIJI)," , / c

'

" 1!'f�!y, �:; o\.,�(:.:" ' :"
� Cine Neumarkt4. "

';,co' !' ,

Shrek Jen;e.i,r,oAr;J�b) .

�,c. .',

(1�b4Q,il�M,Q" !,Ih401/1�r4(), ,
.

?;JMQ'nJ.qRq� {lS, pi�?l 'f
.. ,

'", ,C'Jo"'(; ': .�. �.j'
,

• Cine Neumarkt 5
Quarteto Fantástico e o Surfista

,
,Prateado (Dub)

,

(14h20, 16h30, 18h20 - Todos os

dias)
, '

"

.

Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(20hlIJ: ·22fu fa-= Todos, oS; dias)

;
, ,;

':1

.. Cine 'Neumarkt 6
,

,RataiôiifnêlDuh)
(13�50, 16h20, t8MP; 21 h1'O -

Qua/QlJjt$.�,>y�eg/W/qua/Q�i) s.

Rat�touille (Dub) <.

.

(13h50, 16h20, 18h40:... Sáb/Dom)
Translorm.érs:'O Filtne'(D\Jb)' ,

(21 hl 0- Sáb/Dom)

•. :1;

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Clarice traz medalhas o México
O Correio do Povo noticiava no mês de julho de 1987 que os atletas
Ademir Roesler e Luiz Roberto' Pereira haviam participado, no
Ibirapuera, São Paulo, do Troféu Brasil de Atletismo, representando as

cores do município de Jaraguá do Sul. Ainda segunda a matéria,
Cornélia Holzinger por preblemas de contusões, foi a grande ausência,

\

impedindo o duelo com Maria do Carmo Fialho, em disputa da vaga

para os Jogos Paramericanos. Ademir obteve o nono lugar nos 400
metros com barreiras e Luiz Roberto não se classificou.

De acordo com a reportagem acontecia naquele mês, em Joinville, o
Campeonato Estadual Juvenil. Walmir Oestereich disputaria as provas
nos 110 e 400 metros com barreiras. No México, Clarice Kuhn atleta

formada em Jaraguá do Sul havia sido a única medalha de ouro do

Brasil no 10° Campeonato Intercontinental de Atletismo no salto em

altura (1, 80 metro) obtendo também a 2° lugar nos 110 metros com

barreiras,

Se o seu mundo é o rnundo do

entreteni��nto e cultura, e,Qtªo �flU .' ç, J
jornal é O Oorreiódo Póvo� z • I

I
I

o

I
• PREVISÃO DO TEMPO ,I

------------------�--------�--------�,.�I
i

I
I
I'l

• O DIA DE HOJE

de SãG Paulo,
e um labolatotlo
nstituto Butantã:

���o é?¥::��::�c
;

*< �:,�o

1967
O ex-pr�sidenteHumberto Castelo
Branco ·!Tl@rre,:â0S 'f0 anõs em
acidente

.' " .

2002 , , .

Cientistas brasileiros descobrem o
1óssi! de umaespéeie de pterossauro
que teriaviviqo' hámais de 100

, . milhões de arias, 'o Thalassodromeus
sethi. •

Condições de chuva no Estado
Ainda há chance de chuva na

madrugada e início da manhã,
melhorando com sol no decorrer do
dia devido a chegada de mais urna
massa de ar frio e seco ao estado.
Temperatura em declínio.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE
, MíN: 13° C

MÁX: 19° C

QUINTA
MíN: 8° C

�ÁX: 190 C

� Fases da lua

"

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para c Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

da agulha dói, mas dor maior sentimos no coração quando tantos

precisam e tão poucos querem ajudar JUNTEM-SE A NÓS DOEM SANGUE". O clie é
do leitor Jefferson Alberth Konel!

II UTILIDADE PÚBLICA
�. Encontro
O 27° Encontro
Catarinense de
Alcoólicos Anônimos
(AA) acontece nesse

final de semana, 21 e 22
de julho, no Colégio
Marista São Luís, em
Jaraguá do Sul.

�Treinamento
Acijs promove nos dias 19
e 20 de julho o treinamento

Redação e Comunicação
Empresarial, no Centro
Empresarial. Inscrições
pelo fone 3275-7059.

'� Campanha
A Campanha Troco da
Bondade do Supercenter
Angeloni acontece até

agosto deste ano. A

arrecadação será destina a

Casa de Apoio Pe. Aloísio
Boeing,

.

SEXTA

MíN: rc
M�: 22° C,

SÁBADO
MiN: 9° C

MÁ{(: 22° C

,I

MINGUANTE � Legendas

<rAz. ,:j";':a",\ r""'I� � Q ..
� �o_��j � � ",',', .�

tllsbiarCidn Parc.ialmente NUblado !nstável Clll!VOSO Irovoada
,

"ublaao

07/07

NOVA CRESCENTE CHEIA'

�

• ANIVERSÁRIOS '�
'1

O CORREIO DO POVO
,

Todo mundo lê

I
. I

:'?('FL9RIANÓ_PÓ�,I�
:.k.•. �" MIN: WI MAX:,

18.,0 I! .

". '

.

'I
I

\

L
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Afonso é surpreendido com o

retorno de Max. Rita sai correndo
ao ver o patrão. Max ouve o som

de uma flauta e sorri ao ver Clara
tocando. Max chora quando Clara

diz que a mãe está preocupada que
o pai vai chegar e brigar com ela.

Eva entra na biblioteca e fica cara

a cara com o pai. Eva diz a Clara

que Max é seu avô e a menina o

abraça. Padre Agnaldo, em sua

missa, explica que Padre Zuza veio

somente ajudá-lo. Eva pede perdão
a Max, mas ele a manda embora.

• Eva chora e não aceita que Nina a

console .. Max surpreende Mauro e

Pérola se beijando. Sofia e Matilde

disputam para ver quem cozinha
melhor. Pérola diz que não contou,

a Max sobre Eva porque Nina

impediu. Max avisa que mandou

Eva embora e Pérola o acusa de

ser egoísta e orgulhosó .: Eva se

revolta porque Conrado rião está

ao lado dela. Nina pede que o pai
reconsidere, mas ele não cede.
Eva sente forte dor e desmaia nos

braços de Max. '

� GLOBO - 19H

Sete Pecados
Gabriel sugere que Custódia pegue
o lenço de Beatriz. Rebeca flerta

com Marcelo. Elvira faz um

escãndalo na pizzaria. Carla
agradece os sapatos que ganhou
de Barão e sugere que ele compre
uma bolsa. Pedro não gosta de.ver
Perseu no restaurante. Agatha
sugere que Dante ofereça 'seus
serviços ao restaurante de Pedro.

Ariel confessa a Agatha que

pretendia roubar a estátua antes do

objeto desaparecer. Carina ajuda
.

Ariel a mentir para Eliete. Régis
tnslnua para Clarice que-há eutra
mulher interessàda em Dante.

'

Agàtha promete ajudar Arie) a

encontrar a' estátua. Juju" fala para
Romeu que não quer mais se

encontrar com ele. Xongas se .

oferece para ir à escola com Estela

Custódia' encontra o lenço no

quarto de Beatriz e o coloca para
lavar. Beatriz humilha Vítor e

Daniela. Beatriz fica irritada ao

saber que d lenço fQi,lavado. Pedro
vai à casa de Dante.

� GLOBO - 21 H

,Paraíso,Tropic�l.
jpaU(à sé lembra de.tudo o que ..
taconteceu. Ials pede que Marion
r converse com Nereu sobre os

hábitosríe Daniel. Daniel

interrompe a conversa de Marion e

Nereu. Taís diz a Daniel que pediu
a Marion para saber seus desejos
.só para informar a Celeste. Ana
Luísa concorda em adotar uma

criança. Taís liga para Ivan, que
confessa estar saudoso. Dinorá se

irrita ao saber que Gustavo vai ao
teatro com Gilda, Belisário e

Virgínia e inventa que Márcia está
chorando com dor de dente. Vidal

acornpanna.Gllda, Belisário e

.Virgíni(\ ao teatro. Daniel leva Zé

Luiz para jantar em sua casa, o

que irrita Taís. Neli se desespera
quando Joana conta que vai
esclarecer tudo, pois descobriu

que Jáder fez o depósito. Paula
1 conta a Mercedes que não está
'tomando os remédios e que
precisa fugir da clínica. Taís se

descontrola quando Zé Luiz insiste

que ela o ajude com o dever de
matemática. Neli pede que Jáder

não conte a verdade para Joana.

Paula pede que Mercedes ligue
par-a casa de Daniel e pergunte por
ela. Daniel diz a Mercedes que
Paula está jantando. Paula deduz

que Tais ocupou seu lugar.
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Encontro com anjo .
:, � :'

. Um sujeito estava caminhando pela rua quando ouviu uma voz misteriosa dizer:'�, ::

-Pára! ::' ..
,

No mesmo instante o sujeito parou e um tijolo caiu bem à sua frente. ,
. : ," ,

Ele estranhou, mas prosseguiu. Depois de alguns segundos ele ouvea oi�S.I11í\<:�t "

voz, dizendo para ele parar. Ele obedece e um caminhão descontrolaM;P3s-sa'íi';' ;.
dois centímetros de seu rosto.

" .',k", ","
"

;

Surpreso, ele pergunta:
.

J:",",:,
;

- De quem é essa voz que me ajuda? . ""'!'f:"·f'�,:�.�i1)'�
- Sou seu anjo da guarda e tenho a missão de lhe proteger. Agora que está ten�O'·,
esta oportunidade de falar comigo, deve ter muitas perguntas a fazer... '., ',; .

- Na verdade, só tenho uma: Onde é que você estava no dia do meu C'�s�tnento;1 r

_____________________�-���___'_,,.l '.:
•

." <

SOBRE O JOGO ':.
'

.

É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher urn �',
quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada lin�a .

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

extra@ocorreiodopovo.com.br

�NO CINEMA
s

�SIIA,UUS1A
,,,",,

O Ministério da Cultura Namorado da amz'da

sempre. Cada um pro seu lado. Junior GloHZ desde o firfãl'do a.�;Õ
e a nova eleita ficaram o tempo todo • pa o, �Rg�r n,�q, gO�la
no camarote VIP e pelos comentários o qu fãSwê fotÓ�rafos"í': .

affair está só no começo.autorizou a
i

ch��êm p�ao d,��,�bO�,��!
captação de recursos para a produtora Seceo, segtindo á"êóluna >'1,

carioca TV Zero realizar o filme O Doce �a�Wi!ng dq1�pr
Veneno do Escorpião, baseado no livro Às vezes, o. jo reage
da ex-prostituta Raquel Pacheco, Gomí,palavrões. Ail11da

'

!�: :

'% :}'@-

conhecida como Bruna Surfistinha. O segundo a coluna, outro

longa-metragem será dirigido por diâi;��O Rid�de Jaotllro,
Marcus Baldini. Em 172 páginas,

.

; Deborah, qye costyma
Raquel conta tudo que viveu nos três 'h sim�âtica�fíêou s�m
anos em que vendeu seu corpo para �, graç;t coma an

";:'1> " '+���}: -�:w�,
homens e mulheres em São Paulo. fi namtrado�+

�CEGONHA
Intérprete da delegada Maria do Carmo, em
Vidas Opostas, da Record,
Raquel Nunes está grávida de

dois meses. A atriz, casada
há dois anos, disse ao site

.OFuxico que está realizand

um sonho. "Desde que
comecei a carreira, sempr
que me perguntavam qual
era o meu maior sonho,
respondia que era ser

mãe. Estou nas nuvens"

conta. A atriz ainda

revelou que 6 nome do

bebê será Júlia ou

Bernardo.

• SUDO'KU • DIVIRTA-SE

EMAGREÇA!
F...máci" d" IIh.

"90"" tem o revolvdollário
� J-

Mi.-•.,ft"·
AMIGOS
DO PESO

Um produto 1 00% natural e estimulante
sexual para homens e mulheres

DISK ENTREGA GRATIS: 3370 2525
CHEGOU! PARTICIPE!

.A. partir de 19 de julho
R.�OOt,Carlos Ferreira 197 \ PBF

quintas 16h e 19h F 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

. ct

" '.

�EXIGÊNCIAS'
A ex-big broth�r IriSlene ,."

Stefanelli, n'�nos:,d� ;''; <t�
trabalho para a equipe de'

"

�

produção do seu ensaio �u
para a Playboy de agosto:'

t ,,!

informou a colun,sta,MOn�) "
,

Bergamo, do jornal Folha de,.�* i
S.Paulo. íris decidiu que ' : rtf t
posaria nua coni o tema M�nif

rl

/ <,,'" '_':''''-''," I.

Antoniet(\ e exigiu �etalhe�' ��.' �
como cetro, coroa, trono e até'

,

. "_' ." ,.. !

um castelo para· as fot(J�iAS�, '

fotos foram feitas em um . �\� �
.' <'i\"

palacete no bairro' d�:,plr�ng�; ':

em São Paulo.
'

.: r,' .• :',j.'
.' ,'�'\, '; " ..: j,� '. (} ,�:

Mande sua piád� pàra,p Extr;: ;i
extra@ocorreloilÔj!ovo,con\,6rJ

_ I�,
_

;:;' � I

- -. "I
,;

•

"'� :

• SOLUÇÃÓ i' ,< ,�;.,:
_ .'

.,
�:..; ;�.:!

_' i�
'\

.',
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D,EIXANDO A URBE
Durante a semana quem
vistoriou os últimos detalhes
na decoração do seu

apartamento em São
Francisco do Sul, foi o diretor
administrativo e financeiro
do Porto, situado na mesma

cidade,' Carlos Chiodini.
Assim que estiver tudo
pronto, Chicdiní afivela
malas e se muda para o

litoral. O principal motivo é

evitar 150 km diários entre

ida e volta para o local de,
trabalho.

NOITE PORTUGUESA
No próximo dia 3 de agosto,
às 20h 30min, acontece no

aristocrático Clube Atlético
Baependi a III Noite

Portuguesa. A musicalidade
ficará por conta da excelente
banda Manchester. O convite

éR$100,00.

BOLA BRANCA
Hoje a coluna abraça t;'! dá
uma "bola branca" para o

amigo e corretor de seguros
Antônio Roberto de Lima, o
p o' p u I a r CD, que
recentemente inaugurou a

Corretus, sua própria
corretora de seguros, depois
de trabalhar por vários anos

na ADDMakler, uma das

empresas mais poderosas do
ramo na região. Valeu!

RODRIGO E MARCEL
No próximo dia 29 de julho,
às 19 horas, a excelente dupla
sertaneja Rodrigo e Marcel,
depois de uma turnê de 15
dias por São Paulo, estará de
volta à Jaraguá para show na

praçaÂngelo Piazera.

GAROTOPROPAGANDA
E quem está mais feliz que

ganso novo na lagoa é o

empresário João Carlos
Marcatto, o popular Jonga. O
motivo da felicidade é o seu

carro. 'Sim, um Toyota
Corolla Fiedler, na versão

'

Station Wagon ou na

linguagem popular uma

"Perua". Segundo ele: "ela é

bonita, confortável e anda
bem. Veja só, fiz uma viagem
de Mogí-rnirim, em Sao

paulo, até Jaraguá com um

tanque de combustível,
portanto é super
econômica", afirma o boa
gente. ÉEEE .. Vam o s

acreditar pra não perder o

amigo.
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Por Moa Gonçalves - (moagonçalveS@flstunO.com,br) "

CONCORRIDO
Ontem à noite o coquetel realizado pela elegante UrbanMan, loja especializada para homens
rio Shopping Breithaupt, foi muito concorrido e recebeu além da imprensa, muita gente
bonita de toda nossa região. O babado foi movimentado pela amiga Márcia Alberton, da
Episteme Eventos.

'

Liliane Blank, 'modelo joinvilense, já adquiriu sua 'camiseta e é presença garantida na 6a

Feijoada do Moa.
'

o casal amigo Luis Rogério e Eliane Povoas, diretores daWizard de Jaraguá, no lançamento da 6a
Feijoda do Moa.

-

• rs CONll:U
Pra agendar: no próximo dia 4 de agosto, G> pessoal bacana de
Marketing, Comércio Exterior e Administração da Fameg,
estarão movimentando na Capela.Rainha da Paz uma esperta
feijoada. O mestre das feijoadas, Sérgio Lazzaris, comandará o

babado.
**

Hoje, às 8h 30min, o prefeito Moacir Bertoldi recebe no seu

gabinete a imprensa para café da manhã e divulgação das
festividades dos 131 anos de Jaraguá.
**

Na próxima sexta-feira, às 20 horas, acontece no Ginásio de
Esportes da Duas Rodas o jogo feminino de vôlei entre Jaraguá
do Sul x Rio do Sul, valendo pelo Campeonato Estadual. Vale a

pena conferir.
**

Hoje o Kantan Sushi Lounge não abrirá pata o público. Todas
as mesas foram reservadas. Amanhã a partir das 23 horas tem
Quinta Lounge.
***

Nesta quarta-feira, às 20 horas na Capela do Noviciado Nossa
Senhora de Fátima, acontece a apresentação do grupo vocal
Cantus Firmus - musical medieval e renascentista. A promoção
é da Casa de Apoio Pe. Aloísio Boeing e á.o�Circuito deMúsica'
20�0 SESC. o ingresso é 1kg de alimente pão perecível.
**

O meu amigo André, do Botequim São Franõiico, em [oinville,
, �r

apresenta hoje ànoite 'a excelente cantora'[Ana Paula para
comandar anoitada."" ,<i

'

, ��
**

O meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para
Patrícia Stacke, que além de leitora assídua da coluna é uma

'

pessoa batalhadora, inteligente e sabemuito bem o que quer da
�d�

,

**

Na quinta-feira (19) às i9 horas na Chácara do Mime, no
Molha, haverá reunião com todos os grupos que participarão da
5a Stammtisch.
**

SINUCA
No próximo sábado, 21, acontece no bar do Oca, o Primeiro
Torneio de Sinuca, só para elas. Segundo o boa praça "Carioca",
o organizador do babado, vinte duplas já estão confirmadas.
Maiores informações no fone:3276-1266.

NAEUROPA
O empresário e amigo Antidio Lunelli, o presidente da '

Lunender, está na Europa, principalmente nas' cidades da Itália
e Alemanha, buscando conhecimentos de novastecnologias e

tendências para atualizar as suas empresas aqui na região. Outra
coisa, fiquei sabendo, a boca pequena, que o grupo .Lunender,
teria comprado mais duas empresas do ramo de malharia aqui
da nossa região. Quem viver verá.

II mCA DE QUARTA "FRASE DO DIA
Curtir o Smurf's Lanches, a
quarta mais badalada de
Jaraguá.

Você sabe que está ficando
velho quando as velas
começam a custar mais caro

que o bolo - BobHope
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