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LAZER

Moradores de

bairros querem
mais espaços

:}�reàs de lazer que não se

resumam apenas a campos

de futebol de areia tem sido

motivo de reivindicações
constantes da população
periférica. Com a chegada
das férias escolares de julho,
muitas crianças não têm o

que fazer onde moram • 5

EMPRÉSTIMO

Marcolla diz

) lIUe taxa para
juros é anual
13

PERIGO

Botijão ríe gás
causa explosão
na Arena

Funcionário de uma

distribuidora de bebidas por
pouco não foi vítima do

.I� escuido de terceiros. Ao
iluminar depósito com um

isqueiro acabou ferido em

explosão de gás.• 4

PERIGO
,

Semáforo com

defeito causa

engavetamento
'.4

17°
MÁXIMA

Chuvoso MíNIMA

Falta sangue para as cirurgias

p
.

Do grupo de 100 doadores permanentes de sangue de Jaraguá do Sul, restam apenas 40 'Com o fechamento do posto de coleta em abril de

2005, doadores obrigaram-se a deslocamento até Joinville, em ônibus. Isso acabou causando muito desconforto, já que não há horário
estabelecido para retorno. A coleta em Jaraguá do Sul deve ser reativada apenas em dezembro, depois que adaptações de espaço físico

.estiverem concluídas,o que pode demorar malsde trintas dias. -4

� 'i!f/Il

Afnataçãb HtasHeira fez bonito ontem/cOas sete medafhas conquistâdas, o
destaque foi a dobradinha nos 1 DOm borboleta (foto), com Kaio Márcio levando o

ouro e Gabriel Mangabeira ficando com a prata. A competição segue hoje com

mais disputas de medalhas, a partir das 10h.

..�

'..,rlçiesAbertas
(47'327"'1862
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• EDITORIAL

,..,

OPINIAO

Pelo menos, isso
A divisão de parte da

arrecadação da Contribuição
Provisória sobreMovimentação
Financeira (CPMF) deve
causar o maior debate para a

aprovação da proposta de
emenda à Constituição que

prorroga até 31 de dezembro
de 2011 a cobrança da taxa. A

avaliação é do próprio relator
do projeto na Comissão de

Constituição e Justiça da

Câmara, deputado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ). A pressão
maior para aprovação é pelo
compartilhamento dos recursos
com estados e municípios, diz
Cunha. Uma emenda prevê
que estados e municípios
recebam cada um 20% da

arrecadação. Foi apresentada
pelo deputado catarinense
Fernando Coruja (PPS).

A proposta se assemelha à

encaminhada ao Governo, em

A pressão maior para
aprovação é pelo
compartilhamento
dos recursos com

estados e

municípios"

janeiro, por governadores de 12

estados, de partidos da base
.

aliada e da oposição. Ela
consistia em repassar 20% da

arrecadação com a CPMF

para os estados e de 10% para
os municípios, ficando 70%
com a União. Em março, a

mudança foi descartada, por
ora, em reunião entre o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o grupo de

governadores. O Governo

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Federal, no entanto, informou
que a alteração poderia ser

avaliada na reforma tributária.
De acordo com Nota

Técnica do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal (Unafísco),
j á foram arrecadados com a

CPMF R$ 201,2 bilhões em

valores correntes de 1993 a

abril de 2007. A atual CPMF .

foi criada em 1993 sob a

denominação de Imposto
Provisório sobre

Movimentação Financeira

(IPMF), que vigorou até 31 de
. dezembro de 1994. No período,
o imposto tinha alíquota de
0,25% e arrecadou, nos valores
de hoje, cerca de R$ 14
bilhões. Tinha, no entanto, um
propósito muito diferente do
atual: era para injetar recursos
na área de Saúde, uma idéia
do então ministro Adíb Jatene.

• ENTRE ASPAS

" Me salvei por um triz, é difícil acreditar no que aconteceu, ver o local em que
você trabalha totalmente destruído".
Paulo Roberto Gouveia da Silva, 27 anos, funcionário do setor administrativo da TAM
Express, que não estava trabalhando no díado acidente porque estava de atestado.

.
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• PONTO DE VISTA

A Microempresa e a Lei
Geral Municipal

A lei Geral da Micro e

Pequena Empresa é uma

política pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal, e
dos Municípios. Sua base legal
vem da Constituição federal e
tem como objetivo central criar
um ambiente favorável às

microempresas e empresas de

pequeno porte.' Desta forma,
busca assegurar três pontos
essenciais, que são a redução
da carga tributária, a

desburocratização e o estímulo
ao desenvolvimento do

pequerio : negócio. A lei
estabelece normas gerais
relativas ao tratamento

diferenciado e favorecido a ser

dispensado às micro e

pequenas empresas. Para

garantir a plena aplicabilidade
da lei, foram criadas instâncias

gestoras. Assim, no aspecto
tributário (basicamente o

capítulo IV), a lei reserva a

responsabilidade pela gestão ao

comitê gestor de tributação, o
qual é formado por membros

indicados pela Fazenda da
União, dos Estados e dos

Municípios. A gestão dos

aspectos não tributários fica a

cargo do Fórum Permanente
das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte que tem a

participação de representantes
da iniciativa pública e privada.

Por se tratar de uma política
pública de todas as esferas do
executivo Brasileiro é, então,
dever dos municípios adotar
medidas que regulamentem a

Lei Geral. O Sebrae sugere,

,inClusive, que os municípios
criem sua Lei Geral Municipal.
Alguns municípios, como
Cariacica, Maringá e Petrópolis
já o fizeram. A fonte inspiradora
foi a Lei Geral. O que se pode
perceber com a leitura de cada
uma das Leis Municipais é que
cada uma delas espelha a

realidade local. Este é um

alerta para os municípios que
estão formulando sua lei: é

necessário ampla discussão
com os atores locais.

•Márcio M. da Silveira
Secretário de
Desenvolvimento
Econômico de Jguá do
Sul
Diretor Adm. da FAMPESC

Em J araguá do Sul o

trabalho iniciou em 2006,
sendo que alguns aspectos dá
lei Geral já estão sendo
atendidos. A Apevi tem

participado das discussões
nacionais e estaduais. Da
mesma forma, a Prefeitura
Municipal é representada pelo
secretário da fazenda no

comitê gestor de tributação e

pelo secretário de
desenvolvimento econômico
no comitê gestor do Fórum
nacional da micro empresa e

empresa de pequeno porte. A

prefeitura, através das suas

secretarias, e a iniciativa

privada, a partir das suas

associações, tem se esmerado
em criar a Lei ,Geral
Municipal. Cada um dos
artigos da lei Geral Federal
estão sendo discutidos e

validados, para criar a lei geral
municipal a partir da
necessidade local.

Ir,

ANO
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• DOS BLOGS
SONIA F. G. MARMO GILBERTO D.

Perplexidade
e impotência
Primeiro, alguém ligou para a

Betty Lago, na gravação do
Saia Justa, para avisar que ela
teria de pousar no Galeão,
porque"pegou fogo no Santos
Dumont". Parecia trote. Já no

carro, a CBN informa: o

incêndio era em São Paulo, e

em conseqüência de um

acidente horripilante. Não
consigo deixar de me imaginar
lá dentro; de sentir o pavor das
pessoas, a sensação de "é
agora". "Eu vou morrer agora".
Ainda segunda-feira outro
avião deslizou.Com a repetição
tão próxima de dois acidentes,
impossível não pensar em
erro. Como em outras

tragédias, dá vontade de fazer'

alguma coisa. Ir à Indonésia
vasculhar os escombros do
tsunami; tentar apagar o fogo.
Nessas horas me ocorre que o

que resta a um ser humano é
rezar: formular um

pensamento de apoio com a

intenção de reduzir o
sofrimento do outro .

4J blogdasonlnha.lolha.blog.uol.com.br

É pior do que
,se imagina
,

Raras vezes' em nossa história
vimos. um acidente tão

espetacularmente trágico
como o choque db avião em

Congonhas, mas, de certa
'

forma, é uma rotina brasileira.
Somos vítimas diárias dos
mais diferentes tipos de

'

descuidos e de

irresponsabilidades que
conduzem a tragédias. Morrem

,

milhares de pessoas nas

e�das simplesmente porque
a sinalização não é boa, as
pistas não estão bem
conservadas ou não se

'

fiscaliza quem está com alto
teor alcoólico no sangue.
Vivemos um clima de guerra
civil nas cidades porque não
se prestou a atenção na " ,

educação, na· inclusão de:
jovens e no aperfeiçoqmento
da segurança. Se formos olhar

porque somos um país tão

potenclalrnente rico, mas tão
pobre, veremos que temos
tragédias evitáveis apenas
porque deixamos para depois o

conserto de uma pista.
4J palavradoleitor@uol,com.br

• CARTA DO LEITOR

A merecida vaia do Pan
Não estive na abertura do

Pan na cidadeMaravilhosa, oRio
de Janeiro. Também não pude ver
a abertura pela televisão,
infelizmente estava trabalhando
na ocasião. Inclusive achei

injusto que a abertura fosse numa
sexta-feira no final da tarde,
imaginava que ,fosse acontecer

num sábado, onde mais pessoas
pudessem acompanhar esse

momento tão nobre e

importante. Mas foi através de
um importante jornal de

circulação regional que soube
que o nosso afável presidente foi
vaiado pelo público através de um
artigo intitulado "O Brasil
branco que vaiou o Lula". E para
aumentar a minha tristeza
infelizmente também perdi a

vaia.

Mas o mesmo jornalista que

resolveu escrever sobre esse

momento da vaia faz colocações
que não considero apropriadas.

Vamos aos fatos", nosso

equivocado jornalista escreve que
a dita vaia veio de uma imensa
massa branca, pois como ele
mesmo coloca, ele não via gente
pobre no maracanã, mas apenas
brancos bem vestidos. Teve a

,disposição de intitular o público
"branco" da abertura do Pan de
"bem-alimentados e bem
vestidos" e que por isso a vaia

teria sido mais maciça uma vez

que o nosso presídente veio de
uma classe diferente, ou seja,
pobre.

Sobre se o presidentemerecia
ou não tal vaia, ele apenas coloca
que "provavelmente mereceu a

vaia". Me perdoe o jornalista, que
confesso não conhecer, mas o

nosso presidente mereceu muito
mais do que uma vaia, Gostaria

, "',' '! »: '199; '
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i:' j:� ��: ..
,i, >y, £b
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Questionan1e'ntô3:J
Seja qual for Ó�:;r�i�itá�b'�ua

·

das investigações do acidente
da TAM,·.à· superlotaç�b do
aeroporto de 'Congohhas é)�J£
prova cabal' decorno aS> rrru

agências reoulaeoras; DAOlsq
antes, ANAC,"depois, lor.amm
aproprladas'pelas i": . ,í,:IS2
companhias aêreas. Até, osqs
anos 90 havia urna.aviaçãe.«,
regulada,'.Gom quase i,'''. reeb
nenhorna autorização .para �51
novas Hnhas" preços .' -'; nq)
adrnnlstrados ,e, nenhuma nJl.competíçao. Ocorreu �rna. eb

· desreçularnentação em níYl1lA
internacional, ,que foi '.' 'wi
implantadà na, Brasil à mPH&brasileira; sem a definição( B

prévia das regra's'do jógo �B:
dos órgãos regUladores.

dOJ

Caberia 'às autoridades, detfrTll
'if mall!a_cMrea, d'e Imàneirar�-

distfi�úlhT@h'or os'vÔ'Ó§',' 'IS
�

ãmpli21r"OS' vôos 'fégiohaís',3x3
redefinir os 'hubs' natidnaj'§.w
Nada clsso-aconteceu A' )Sl

definição de-vôos e de' '10J

aeroportos passou a ,," - �rr B

depender dos ínteresses. GM
comerciais das companhiasq
aéreas.; '. ob
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, • Malcon A. Taf!ler
Professor .

".' \ ',. "-', :'L'llJp
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de r��àr;d;r, f�to�, ���Bpomensalao, �s dólares na cuefJ)o
vergonhoso valérioduto, o caso

do gás boliviano, a cris'é11f6s
aeroportos, o" irmão vend�náo
influência nó governo,

.

a qi1&ra
do sigilo bancário,. o aum�ffto
sucessivo : dos ,impostO's:;lbbr'
.explosão. .da ,( corrupç.ã0Jjrq�,

'f

espetáculo do cr�scimentoJ�lo
,j.

baixo desempenho do Brasil,
entre outros. Tudo ocorrido no

governo Lula. E,)'\l?e�ar c?,e:;,Mlo
, iss() o )8rnqlist� ,cr�qita} vy,ia a

u�a �itu!a�ã_() �à�ial, �� 'c;l,�ss�yConfesso snn que o momenFo oe
abertura ao "'F'ah' nãoO%i
apropriado: para essa màgmBb
manífestação, fu�s s'e o fizeraimá,

j na abertura.do Pam" é porquerqm
muita, mas muita gente m�o
cansada desse., festiva4dle

· desgoverno.que todos, pranc�tPu
não, temos a�si�tido t:-Q� ,últ!ffios
�emp?s. ? f
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CONFUSÃO:- ÂNIMOS EXALTADOS NA CÃMARA DE GUARAMIRIM

estinação de verba do PAC
I .

rovoca suspensão da sessão
Peixer quer parte
da verba para
máquinas, mas
tUcano discorda

CEt�O MACHADO.
GUA�AMI.RIM
sjm:
A última sessão da Câmara

aqfes'do recesso parlamentar.de
uma semana e meia, ontem

pela manhã', não foi das 'mais

trmqüilas. O prefeito Mário

Sérgio Peixer (DEM), com
apeio de sua bancada e de
outros' vereadores,' quer
destinar parte dos recursos de

R$ 1,5 milhão do PAC
. (Programa de Aceleração do

Crescimento) para a compra
de máquinas-Mas o vereador
�r60s Mannes (PSDB),
insiste que a verba seja
a�ticada em sua totalidade na

payimentação
.

de ruas,

coriforme sua destinação. Pelo

f��o de não' ser. "dinheiro
çR-�im.pado" , aquele I com

cféS"tlp,á'ção específica, o

�xeé�tiyo�entende que pode
us.�r parte dos recursos para

recompor a frota demáquinas.
Cgmopão,teve guarida em suas

argumentações, ' irritado
Mami€s afastou-se da bancada
'pefIç6� depots de o presidente
:El€i:Legislativo, Evaldo João
Junckes

.

; (PT)
. nã6 lhe

Soluções
Hltl)e em Jaraguá vereadores se
queixam que a população não
prestigia sessões da Câmara e

°q{ie a imprensa não dá a
o c:.! .

éÕDertura que entendem
ozso

26Wcessária, a coluna sugere:

oJ1ft9.ue façam sessões. itiner

B-RHtes pelos bairros, uma por
om�s; 2- que façam a assessoria

� deamprensa fun cionar, com
"'"Q pr(l)fi�sionÇlI capacitado e bem
,j. o r�lacionado. '

.liilG·
on P'

arMais uma"
B Bir· A

,r;j,çamara de Balneário

3b�J��b?riú aprovou projeto
i(�ondo fim ao nepotismo.
E:)({}/?ntratações até terceiro

J,t:lHlU de parentesco com o

ffill'.refeito, vice e secretários
aIP<ar; cargos em comissão

::d:e�tã9 proibidas. Exceção
uqfár� funcionários que
il()€")/:hcem cargos efetivos na

::::E_refeitura: Estes podem ser

IlalOmeados a critério do
�ilefeito.

CEZAR JUNCKES

Mannes (em pé à direita)retirou-se da sessão por discordar da proposta do prefeito Mário Peixer

conceder a palavra em �is

uma intervenção nos debates.

'Pouco depois, na porta de
entrada do prédio do

Legislativo, o tucano explicava,
ter tomado tal atitude porque
os vereadores não estavam

interessados e� discutir o

destino do dinheiro.
, Letnbrcií

-

que á' sessão

estavamarcada para opróximo
dia 23 e que foi transferida para
ontem, permitindo a presença
de urn vereador da situação
(que naquela data estaria

ausente) e o conseqüente voto
favorável. "Havia o risco de a

oposição rejeitar a proposta do
prefeito", disse o tucano. Em

Exemplo
Em 2005, a Câmara de

Vereadores de Pomerode foi
a primeira do Estado a

eliminar as férias de julho.,
que políticos preferem chamar
de recesso Por unanimidade.
À época, aquele Legislativo
sugeriu, sem êxito, que a

Assembléia Legislativa fizesse
o mesmo. Também não foram
imitados por Câmaras do

Itapocu.

Segurança 1
Em audiência pública,

vereadores de Joinville
debateram ontem a implan
tação de sistemas de vigilân
cía eletrônica para substituir

guardas contratados pela
prefeitura para proteção do

patrimônio público. Verea
dor AdilsonMariano (PT) é
autor da proposta. Ele acha
que as máquinas são mais

eficientes que a vigilância
humana.

meio à balbúrdia no plenário,
a oposição, a pedido do
vereador Osni Bylaardt
(P'MDB) conseguiu que a

sessão tosse suspensa por alguns
minutos para uma rápida
reunião a portas fechadas. Na
volta ao plenário, este e outros

projetos foram aprovados, sem
o voto deMannes. . .

Na seqüência, o secretário.
de Planejamento Valério
Verbinem explanou projetos da
prefeitura visando a construção
de habitações populares.
Anteriormente, havia sido
desafiado pelo, vereador
Mannes a 'provar que o

município estaria preocupado

com o déficit habitacional.

Indagado sobre previsão de

entregados primeiros imóveis o
secretário afirmou que "não
existe prazo sobre será entregue
a primeira casa popular, mas
indiferente de qual
administração ,

estiver

gerenciando a prefeitura
quando" 'issé'

-

'âcóntecer, J

moradia é utria riecessídi=ide':
que tem que ser suprida". A
vereadoraMaria Lúcia daSilva
.Richardt ressaltou' que
"ninguém está contra oprojeto;
mas a responsabilidade além do

poder Executivo, tambérn
é dos

parlamentares que aprovam o
.

.

- ."

projeto ou nao os projetos .:

O CORREIO DO POVO

Marcolla diz que h�uve
equívoco sobre' empréstimo
JARAGUÁ DO SUL

CEI 2

Equívoco, diz Marcolla

vereador Jaime'Negherbon
(sem partido), que no

próximo dia 15 deseternbro
vai se filiar ao PMDB,
contestou os colegas do

Legislativo, depois de
conversas mantidas no

gabinete do prefeito Moacir

Bertoldi (PR), lembrando que
'

as expli:cações de Marcolla
tinham sido claras quanto aos

percentuais estabelecidos

pelo órgão financiador,
Inclusive quanto a outros R$
6,5 milhões para obras do

gênero no bairro São Luis, já
garantidas e sem nenhuma

relação com o projeto em

questão. 'A festa dé filiação
,

deNegherbon ao PMDB

poderá ter a, presença do

superintendente da Celesc e

presidente estadual· do

partido, o 'ex-governador
Eduardo' Pinho Moreira,

. convidadp pessoalmente.pelo
.

vereador. (CelsoMachado)

Saindo?
Encrencas no PP de

[araguá do Sul se avolumam.
O vereador e presidente da
Câmara Rudolfo Gesser, já.
admite vontade de deixar o

partido presidido pelo colega
Dieter Janssen. De espírito
combativo, Gesser estaria
sendo pretendido por PMDB,
DEM e PSDB. E ele próprio
não nega -.

O prefeitoMário SérgioO
diretor-presidente do Samae

(Serviço Municipal de.
Águas e Saneamento) Luiz

, Fernando Marcolla,
contestou ontem declara

ções feitas por vereadores que
se posici onaram contra a

aprovação. de projeto
autorizando a autarquia a

contrair empréstimo deR$ 15
milhões junto a CEF (Caixa
Ê�onômica Federal) para
obras do sistema de coleta e

tratamento de esgotos
sanitários. SegundoMarcolla,
que pouco antes da sessão do

Legislativo realizada na

segunda-feira passada esteve
na Câmara detalhando
valores e a modalidade do

empréstimo pleiteado, houve
equívoco por parte dos
vereadores quanto a

percentuais que serão

acordados com a CEF neste

financiamento. Disse tratar

se de taxa anufll de 10,5% "e
não ao mês", embutindo
6,5% de juros, 2% de taxa de

administração, < "que
pretendemos baixar p$Ír:;ü%"

,

e (Hitros 2% a título de taxa

de risco. Incidirão, também,
outros 3,5% ao ano,

totalizando 14% a.a.. "Isso
num cenário 'nacional dos

piores e que opróprio governo
já-está revendo", afirmou
M�i:coÜa. Também ontem o

CEI 1
Sobre nota da coluna, ontem, é preciso dizer que cabe,

sim, a criação de uma CEI por conta do pedido de

abertura de processo de cassação do prefeito Moacir

Bertoldi (PR), agora feito pela Ujarn. Isso porque há um

novo ingrediente: a alteração de contrato ·feita na

prefeitura sem conhecimento da Câmara de Vereadores
.

e admitido pelo ex-Procurador Geral Jurandyr Bertoldi.

Com isso, a Canarinho não iniciou as obras do novo

terminal urbano e de construção de abrigos de passageiros
em dezembro de 2005. E, pelo visto, nem o fará até 31 de .

julho deste ano, como o previsto no novo prazo. Amudança
feita à época foimotivo de muitas discussões no Legislativo.
Por incrível que pareça, ficou valendo a canetada de

.

J urandyr e não o que tinha sido aprovado pela Câmara.

Crescendo
Pesquisa mostra que Santa Catarina deve receber duas

mil novas franquias nos próximos cinco anos, gerando 17

mil empregos diretos. Hoje, são quatro mil franquias que

empregam diretamente 32 mil pessoas, com-destaque para
o setor de saúde e beleza. Neste universo também se

sobressaem investimentos nos setores automotivos,
concessionárias de automóveis e postos de combustíveis.

Promessa
Deficientes visuais

Blumenau têmpermissão para
,

utilizar os ônibus do transporte
coletivo urbano levando com

eles os cães guias. Não por·
vontade das erl:t!:l1;'esas
concessionárias, mas por fqrça
de projeto de lei do prefeito
Jdão PauloKleinübíq.g (DEM)
aprovado pela Câmara de
Vereadores.

Segu�ança 2
À semelhança do que fez a

prefeitura de Jaraguá do Sul.
Cancelas eletrônicas ao longo
da linha férrea no lugar de
mão de obra humana, desem
pregando 42 trabalhadores. Se
os primeiros possam ter

cometido falhas, as cancelas,
e isso já está comprovado,
também não sâo nada
confiáveis.
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APELO: FALTAM VOLUNTÁRIOS INTERESSADOS EM ·DOAR SANGUE NA CIDADE

Unidade de Coleta .corneça a

funcionar até final do ano
Estrutura física deve
ficar pronta em cerca

de 30 dias, segundo
diretor de hospital

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

A Unidade de Coleta de .

Sangue do Hospital e

Maternidade São José deve
funcionar até o final deste
ano. Segundo o diretor
administrativo da entidade,
Vilson Santin, a parte
estrutural do espaço precisa de
mais 30 dias, pelo menos, para
ser concluída. Depois disso, é
a vez da operacionalização,
feita em parceria com o

Hemosc (Centro de

Hematologia e Hemoterapia
Santa Catarina).

.

Atualmente, a coleta de

sangue de doares da cidade é

realizada em [oinville, fato que.
vem dificultando o serviço.
Conforme a enfermeira da

Agência Transfucional, (
instalada depois do
fechamento do banco de

sangue por problemas
sanitários), Márcia Regina
Silveira, a maioria abandonou
a doação, antes corriqueira. ''A
demanda está muito baixa",
resume. Como exemplo, ela:

CESAR JUNKES

Hospital Santo Antônio precisa de recursos para concluir obras

cita o número de voluntários
existentes hoje comparando ao
exigido pelo hemocentro

joinvillense. O resultado é a

diminuição de 100 para 40
. pessoas, Márcia observa que

grande parte das pessoas não

volta para a segunda doação
por causa das dificuldades
enfrentadas no deslocamento.
Mesmo recebendo atestado

médico e viajando sem

'

ustos,
a demora no retorno causa

. incômodos. Os ônibus

disponibilizados nas quartas e

sextas-feiras saem do Hospital
São José sempre às 8h30. Em

contrapartida, não há horário
.

certo para os doadores
retornarem à cidade. Um dos
motivos é o atendimento por

.
ordem de chegada. Para a

enfermeira, porém, é
necessário incentivar a

doação. "Nós precisamos dos
doadores mais do que nunca",
apela. Isto porque o estoque
de vários tipos sanguíneos está

Gás causa explosão na Arena
JARAGUÁ DO SUL

Duas pessoas ficaram feridas
.

. durante a manhã de ontem na

Arena J araguá. Amilton
Teixeira e Lino -José Mezoni
tiveramqueimaduras pelo corpo
após aexplosãoocorridaemuma

.

sala no piso térreo, embaixo da
.

escada de acesso aos camarotes.
Conforme Carlos Alberto

Dias, da DefesaCivil, o acidente
, ocorreu porquehavia umbotijão
de gás no local com indícios de
vazamento. O depósito estava
fechado e quando o funcionário
da empresa de bebidas Vonpar

, abriu aporta, acendeuo isqueiro
para iluminá-lo. Foi neste
instante que aconteceu a

explosão. r

Segundo informações do
secretário de Esportes, JeanCarlo
Leutprecht, a sala não era

utilizadadesde o último evento
realizado na Arena (Brasil x
Sérvia) no dia 28 passado.Não
há ligação para energia elétrica
e não se sabe quem deixou o

botijão no local. "Vamos esperar

Isqueiro (detalhe) usado para iluminar o local causou a explosão

o laudo técnico para saber mais
detalhes e poder responder a

estas perguntas", finalizou.
Shows programados para' a

comemoração dos 131 anos de

fundação da cidade e a Feira
de Ponta de Estoque, que
acontece neste final de semana
são eventos que serão

mantidosjá que não houve
danos na estrutura da Arena.

(KE)

zerado. É o caso da gaveta que
armazena as bolsas de sangue
AB e B. O sangue O positivo,
A, O e B negativos também
devem ser repostos para que
não ocorra suspensão de

cirurgias eletivas, problema já
enfrentado outras vezes pelo
hospital.

Quem quiser ajudar pode
agendar o dia de doação pelo
telefone'3274-5026. Mas, para

.
isso, é obrigatória a apresen
ração de documento de
identidade, ter peso acima de
50 quilos e idade entre 18 e

60 anos. Os voluntários não

podem estar em jejum, nem ter

doenças como hepatite ou

chagas no histórico pessoal, ou
mesmo ter ingerido bebida
alcoólica nas últimas 24 horas,
por exemplo.

PROBLEMAS

o Banco de Sangue do São José
foi fechado em setembro de 2005

por exigências feitas pela
Vigilância Sanitária, como
espaço físico compatível e
equipamentos (geladeiras e

freezers) em perfeitas condições
de uso,

De lá para cá as coletas
. passaram a ser feitas em

Join,ville, prejudicando o volume
de doações.'

Transplante.

,

.

de fígado_,
autorizado

O CORREIO DO PoW!

Projeto Interdisciplinar
na .educação de jovens

PIERO RAGAZlI

"-
Objetivei é ensina asa alunos medidas preventivas no campo soclàl'

O)

isj
subdivididos por classene
apresentados entre todoSsgs

.

alunos através de maquelYi,
teatros, debates em salí13e

.

apresentações culturais. "31
Para os alunos da sét\!;�alsérie [éferson Fraccet, 12 anos,

e Maira Boligon, 13 anos, !�S
atividades foram muino

,Á •

explicativas e de fá;'!)!
entendimento e, dentre toms
os assuntos, os que ffi"cyS
gostamos foram sobre métoggs
-anticoncepcionais". A cl��e
de Jéferson e Maira fizeram

apresen ração tea tral pela
manhã e voltaram à tarde para
ouvir os demais colegas e pJl,ra
prestigiarem as outras

apresentações. (OA) D

ACIDENTE
CESAR JUNKES

Uma falha no sinal de trânsito na esquina das ruas
b

José Theodoro Ribeiro e Carlos Eggert ocasionou mais:h
um acidente na manhã de ontem. O engavetamento L
envolveu três carros com placas de Jaraguá do Sul e nãg
houve vítimas. Segundo os motoristas, o sinaleiro estava
piscando desde o começo da manhã, o que causou J
dúvidas no momento da passagem. A II �

II" j

JOINVILLE

O Hospital Municipal São
José, de Joinville, está apto
para realizar transplantes de

fígado. A informação foi
confirmadapeloMinistério da
Saúde, na tarde desta quarta
feira (11) . O credenciamento
irá beneficiar centenas de

pacientes da região que, na
falta de outro hospital, tinham
que ser deslocados para a fila
de espera do Hospital Santa
Isabel, em Blumenau - único
credenciado no Estado - ou

tentar uma vaga fora de Santa
Com os recursos já investidos
no Complexo Emergencial
Ulisses Guimarães, a cidade .

pode se tomar uma referência,
pois o será oprimeiro hospital
público capacitado para este
tipo de procedimento em

Santa Catarina ..

SCHROEDER
A Escola Estadual Profº

Elisia Cláudio de Aguiar
realizou ontem, 18 de julho, o
Proepre (Projetode Educação
Preventiva) com o objetivo de
e�ar hábitos saudáveis aos

alunos em todos os sentidos.
De acordo com Pedro de
Castro, coordenador do

projeto e assessor da direção,
"a escola atende 640 alunos
do ensino médio e

fundamental e a iniciativa visa
também ensinar medidas

preventivas no campo social
como educação de trânsito,
saúde, família, sexo, religião
além de violência e drogas" .

Foram realizados onze oficinas

pela manhã e mais onze pela
tarde e os temas foram
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FÉRIAS DE JULHO: EM MUITOS BAlRROS, AS CRIANÇAS NÃO TÊM OPÇÕES

.FoIga·na escora, problema em casa
liSAaAI

� Falta de áreas de
lazer e atividades
recreativas é a

principal crítica

DAIANE ZANGHELINI
.

JARAGUÁ DO SUL
"

Falta de áreas de lazer e

de ter com quem deixar os

, filhos são
'

motivos que

• preocupam os pais noperíodo
•

de recesso escolar. Para a

maioria dos 25 mil estudantes
• do pré-escolar ao ensinomédio
'q.§l microrregião, as férias

começamna próxima segunda
feira, 16, e terminam no dia 27.
:3Efu. Jaraguá do Sul, aproxima-
�8amente 12mil estudantes da

,i'f-é1de municipal de ensino
gentraram em férias na segunda-
feira, retomando às aulas a

Bfíartir do dia 1º.
\.2ril A Escola Estadual Lilia

c·l)\yroso Oechsler, na Ilha' da
uFigueira, terá férias prolonga
r idas em virtude da ampliação
?r&a escola. Os quase mil
c�'studantes voltam às aulas
2(sbmente a partir do dia 13 de

:3�gosto, data em que a obra
fiIh

PIERO RAGAZZI/OCP

Josiane disse que pretende deixar os filhos com a cunhada em Guarapuava/PR durante as férias

deverá ser entregue, segundo
previsão da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regio
nal). A gerente de Educação,
Ciência e Tecnologia, Deni
Rateke, afirma os alunos
deverão realizar ativi�des
escolares durante o recesso

para recuperar parte das aulas.
A instituição também não vai

parar na semana do Jasc Oogos
Abertos de Santa Catarina),
que acontece de 1 º a 11 de
novembro.

Para a representante comer-

:Campanha para festejar
2B. .

os 131 anos de Jaraguá

cial Josiane Barros ') anos,'
as férias de julho sei c'Le foram
motivo de preocupação. Mãe
de três filhos em idade escolar
- Matheus (11), Tainá (10),
Taiane (8) - Josiane pretende
deixaras crianças aos cuidados
da cunhada que mora em

Guarapuava/PR durante as

férias. "Eles (filhos) devem

viajar neste fim-de-semana e

ficar lá até a primeira semana

.

de agosto. Tenho medo de
deixá-los sozinhos em casa",
comentou, acrescentando que

deveriam existir mais áreas de
lazer nomunicípio e atividades
de recreação para as crianças.

ESCOLA ABERTA - A

SDR informou que as escolas
estaduais que aderiram ao

projeto "Escola Aberta"
continuarão com as atividades
culturais e esportivas durante
o recesso. As 'Escolas Julius
Karsten (Rau), Euclides da
Cunha (Nereu Ramos) e João
Romário Moreira (Rio Cerro

II) ficam abertas à comunida
de durante amanhã e à tarde.

Gats leva 'O
Patinho Feio,'

I para a estrada

JARAGUÁ DO SUL
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Moradores reivindicam
mais áreas para lazer
JARAGUÁ DO SUL

Os moradores do [oão
Pessoa reclamam da falta de
uma área de lazer para
entreter as crianças. O João
Pessoa possui um campo de
futebol de areia, que não está
mais sendo usado por falta de
manutenção. Além disso, o
parque mais próximo fica na
entrada do bairro Vieiras, na
Rua Manoel Francisco da

Costa, distante há cerca de
seis quilômetros da Escola
Machado de Assis.
A dona-de-casa Edna

Dozan, 29, acredita que a

implantação de áreas de lazer
e a realização de projetos
culturais no bairro dariammais

tranqüilidade aos pais. Mãe de

quatro mhos - Melissa (9),
Gabriel, (8), Érica (4) e

Natasha (l)diz que "aqui (po '

João Pessoa) 'as crianças não
têm o que fazer durante as

férias", lamentou.
Segundo a Prefeitura

informou que existem são 46
áreas de lazer no município,
20 delas com parquinhos. O
coordenador de espaços

esportivos, Gilberto Lorn
bardí, prevê rmais três áreas

de lazer - com parque e

campo de areia -, até

dezembro: noSantoAntônio

(perto dá Escola Francisco

Solaman),' na·' Ilha da
Figueira (próxima da Igreja
Nossa Senhora Aparecida) e
Santa Luzia ,(início do I

asfalto).

JâJftafjlJJJii rGJ@ $ul

�:
SltriJ(aJ'Sexta-feira é dia de

embarcar rumo aos palcos do
Brasil afora para o elenco da

peça 'O Patinho Feto", do
Gats. O grupo viaja para se

apresentar em sete estados
brasileiros. O retorno da

trupe só acontece no mês de
setembro.

Nestes quase dois meses

de andanças, os atores

circense Tholl, a partir das integram o Palco Giratório,
19h30 da terça-feira que vem. do Ses� (Serviço Social do

Os ingressos foram já estão Comércio). Reconhecido

disponíveis na rede de postos .pelo Ministério da Cultura

Mime. Eles devem ser trocados pormeio deMençãoHonrosa,
por um quilo de alimento não- o projeto selecionou, neste

perecível, exceto sal. ano, 12 espetáculos nacionais
Além dessas duas Camp Gats, a fábula de Hans

apresentações, também-' Christian Andersen ganhou
ocorrem shows na Praça. uma versão diferente, munida

Ângelo Piazera, noCentro. No de música instrumental,
próximo domingo é a vez da sacolas plásticas e muita

dupla Sandro Luis e .moviméntaçâo vinda das

Alexandre e da banda In mãos dos integrantes. Além
Natura tocarem a partir' das de mostrar-a peça ao público
17h30. No sábado, tem a final do Distrito' Federal,
do festival da Canção Pernambuco, Ceará, Mato

Sertaneja e Popular na Grosso do Sul, Alagoas, São
Sociedade Aliança, no Bairro Paulo e Rio Grande do Sul,

.

Rio Cerro. Acompetiçãoinicia eles ainda programam.

às 19 horas. (KE) ministrar oficinas.

E-",·.���jl�-""'-
Moacir Bertoldi: 'falta auto-estima aos jaraguaenses'

, �JARAGUÁ DO SUL
A administração pública

municipal apresentou ontem a

• campanha publicitária dos 131
'I¥ .....il

e
anos da cidade. Conforme o

prefeito Moacir Bertoldi o
objetivo é incentivar a auto

estima da população através do
mote "[araguá do Sul, vocême
faz feliz". Os comerciais serão

,veiculados em diferentesmeios
de comunicação, com enfoque
na tv e no rádio.

Junta-se a isso aprogramação
de aniversário, que iniciou no

dia 30 de junho e encerra em 12

�e agosto. Dentro deste período,
� Arena Jaraguá recebe os

gaúchos da barida Papas da

Língua, na quinta-feira,'26.
'

Antes, porém, opalco é do grupo
v

OGRAMAÇÃO
21/07 .Prefeitura nos Bairros

Local: E.M.E.F Waldemar Schmitz
Horário: 9h às ,17h

Final do Festival da Canção Sertaneja e Popular
Local: Sociedade Esp. e Rec, Aliança - Rio Cerro"
Horário: 19h

Desfile Festivo "Jaraguâ do Sul131 anos"
Local: Rua Reinoldo Rau
Horário: 15h

22/07 Show na Praça- Sandro Luís e Alexandre I Banda In Natura
Local: Praça Ângelo Piazera

.

Horário: 17h30min

Sessão Civica Solene Comemorativa "Jaraguá do Sut 131 anos"
Loc�!: Praça Ângelo Piazera

'

Horário: 9h

Gravação do Programa Galpão Crioulo Especial'
Local: Arena Jaraguá
Horário: 18h
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}Concurso de escultúras
'I
! o Núcleo de Metal Mecânica Acijs-Apevi está
I reeditando pelo quinto ano consecutivo o Seminário'
de Soldas, programado para 20 de setembro. Integrado
à programação, a quarta edição do concurso dê
esculturas, iniciativa que revela o talento de verdadeiros
artistas de uma técnica, a soldagem, acompanha a própria

.

evolução da indústria. Para estimular a participação de
um número ainda maior de profissionais da área, o
Núcleo promoveu o lançamento do concurso durante

I
visita à empresaWEG Máquinas no último dia 11. As

, inscrições podem ser feitas na Acijs, mediante
l preenchimento de ficha de inscrição.
I

.

MARISTA:
aulas para a vida.
Valores para sempre

t�� C o 1. E G I O

MARISTA
s.Ao Luis

Quando os pais procuram a escola paramatricular seu filho para o
EnsinoMédio pensam prihcipalmente na formação para o vestibular e
preocupam-se com a escolha profissional.

.

Precisamos salientar que durante esta fase da vida escolar e pessoal
do jovem, várias são as perguntas que circundam ornesmo. É necessário
auxiliar o jovem naelaboração do seu Projeto de Vida, mais do que
simplesmente o vestibular.
É com essa proposta que o Colégio Marista São Luís prepara seus

alunos. Com o auxilio de equipe especializada e capacitada,
encaminhamos os jovens para a superação dos desafios da vida.
Os alunos dispõem de carga horáriaacrescida, com seis aulas diárias.

"
Plantões tira-dúvidas no período vespertino e laboratórios equipados

,

para a dinamização das atividades pedagógicas.
O sistema avaliativo tem como estratégias a realização de simulados

em vista do vestibular, possibilitando ao aluno o exercício e a
,

familiarização com os diversos tipos de vestibulares existentes.

;r

COMUNicADO
L

FORAM EXTRAVIADAS DA EMPRESA JOALHERIA SEIFERT
LTDA., CNPJ N° 79.274.767/0002-40, INSCRiÇÃO ESTADUAL N°
252.383.214, AS NOTAS FISCAIS DE SAíDAS, NÃO UTILIZADAS, .

SERlE 0-1 DE N° 3351 A 4000.

I:

('

CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o disposto no Estatuto vi�ente, convocamos os Associados
(Sócios Fundadores e Sócios Proprietários), 'em condições de atender o Regimento
Interno, para a

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Dia: 28 de Julho de 200'1,

LOCAL: sede da Sociedade Recreativa e Desportiva 25 de julho.
Horário: 14h em primeira convocação, ou ás 15h em segunda convocação.
Assunto: Adequação do Estatutq ao Novo Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002).

Na certeza da presença de todos, desde já agradecemos o empenho.

Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2007,

(
,�

Valdir Hornburg
Presidente

OBSERVAÇÕES:
*É licito aos senhores Associados, se fazerem representar na Assembléia ora

,

convocada, por procuradores munidos com procurações específicas;

* A ausência dos senhores Associados não os desobriga de aceitarem como

tácita concordância, aos assuntos que forem tratados e deliberados.

oconeocopocgocorreoocpovo.cornbr

Reunião
A Aciag (Associação

Empresarial de Guaramirim)
realiza amanhã uma reunião
na Weg Tintas, em

Guaramirim. O evento inicia

às 17h30 com visita a fábrica.
Às 19h40 será servido uma

deliciosa feijoada. A presença
deve ser confirmada pelo
telefone 3373 -003 7 .

Curso
A CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá
do Sul realiza um treinamento
em Sf'C. O curso visa a

reciclagem de conhecimentos
quanto às consultas, registros,
procedimentos e

cancelamentos. O
treinamento acontece no dia
23 de julho, às 19h30 e é

gratuito, mediante a

confirmação de participação
pelo telefone 3275-7070.

Loja é inaugurada

Na noite de terça-feira, foi
inaugurada uma franquia da
Urban Mann, em Jaraguá do
Sul. Os funcionários da loja
possuem formação e

experiência na área de
consul' 'ria de moda. A

equip. urban Mann é

formada por (da esquerda
para a direita), Jean Marcel
Siqueira, consultor de moda,
Jucelino Domingos Neto,
proprietário da marca Urban
Mann, CátiaMarise Cipriane,

sócia da loja, Ivan Silvério
Junior, sócio, HomeroGarcia,
sócio, Vera Lenzi, consultora,
Daniela Pianezer, caixa,
Camila Caroline Gonçalves,
consultora, Adriano Maciel

Kammchen, gerente da loja e

Vit�r Klainhenpel,
.

(agachado) gerente da Urban
Mann de [oinville, A loja, que
trabalha commodamasculina
do casual ao clássico, fica no

té�o do Shopping Center

Breithaupt.
.Noite

O 3º FestivalGastronômico
de Pomerode promove hoje a

"Noite do Café Colonial". O
evento acontece na

confeitaria Torten Paradies.
O local oferece uma farta
mesa de café colonial, com
mais de 60 variedades de
doces e salgados, a R$ IS por

pessoa. A confeitaria fica na

Rua 15 de Novembro, 350._

Gincana
nacional
A. equipe do Senai de

Jaraguá do Sul foi a sexta

colocada e a única
catarinense entre as dez

primeiras no DNA (Desafio
Nacional Acadêmico). A
gincana de conhecimentos é
rea'lizada via Internet e

promovida pelo Projeto
Nacional de Educação a

Distância. O evento reuniu

1.240 equipes de todo o Brasil
entre elas, 77 catarinenses. A

. equipe chamada 'Mongolian
Chop Squad', teve a

participação dos alunos Caio
Andrezzo, Flávio Gabriel
Duarte e Osmar Gascho, que
cursam o terceiro ano do
Ensino Médio Articulado
com Educação Profissional.

Prefeito recebe chefe
O'dhefe do recrtl�arrtento milt�a,r do Està.dd.He'Santa

Catarina, tenente -coronel Pedr()so, está percorrendo os

municípios da região para avaliar e fiscalizar os serviços
das Juntas doServiçoMilitar. Na segunda-feira.ele esteve

,

em .B(iua Velha, Jeirtville e S�(r João do I
.

ú. NIT
'< • f"

quarta-feira, as visitas foram em 'Guaramirím (foto),
Schroeder, Jaraguá do Sul eCorupá. Sobre a convocação.
para serviço militar, ele justifica a ausênciade çgnvocação
nos últimQs anos. ';NãQ existe inÇQ�9raÇ�0 .�' ente

por que não ternos como absorver todos
disponíveis nos municípios", informa .

OCORREIODOPOVO�
_ ,.

O

· Embriaguez 1 r

A PM atendeu uma ocorrênciina Rua Barão do Rio Branco,
no Centro de Schoroeder.
C.J.J., 24, conoutcr de um

tEscort colidiu frontalmente
com um Gol. C.M., 40,
condutor do Gol estava
alcoolizado. O teste apontou
0,92 m.gl. Ele;foi encamínnacc i

·

para a Delegacia.

Embriaguez 2 If
Na Rua Benjamin Constante, ,

Centro dé.são,Bento 06 Sul,
'

·

um Gol estaria dirigindo de
.

rnaneiraperiqosa perto do

Hospital. O condutor não
obedeceu a ordem de patada ..
e acelerou o-veículo. A P'M I":'efetuou disparos e furou o � 1

pneu dianteiro do carro, .�.�
mesmo assim ele continuou .(
fugindo. Foi necessário o uso,da força paraprender o -I
motorista: .;

·5�••
PRIf£lTUIA DE

JAilAGUÁ DOSUl

EDITA'L
PREGÃO PRESENCIAL N° 83/2007 - PROCESSO: 36/2007-FMS
SECRETARIA DE.ADMINISTRAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA
TIPO: menor preço por ITEM

Embriaguez 3
Também em São Bento do Sul,
a PM atendeu a ocorrêncía de
mais um caso de álcool e

direção. Desta vez foi um
Chevette que perdeu o

controle e derrapou na pista
batendo contraurn Gol. Ele
fugiu, mas a PM conseguiu
localiza-lo.

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de pneus novos, destinados para veículos da
Frota desta Municipalidade, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital.
REGIMENTO: Lei Federal1 0:520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEI COMPLEMENTAR N° 49/
2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 30 INCISO VII E VIII. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 01 .de agosto de 2007, ria Coordenadoria
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Watter Marquardt nO 1.111 ,

bairro: Barra do Rio Molha, O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos, Orçamento
estimado para a aquisição: R$19.827,76(dezenove mil oitocentos e vinte e sete reais e setenta
e seis centavos).INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou

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

Jaraguá do Sul (SC), 16 de julho de 2007,
CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração
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.CHEGOU
NEI,VIRTUI) E)
BRASILEI'RAO."

• LOTERIAS
'1
rl

• LOTOFÁCIL

• LOTOFÁCIL

• I
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DOBR)Ül:I�HA,: .BRASILÉIROS LEVAM OURO E PRATA NOS 100M BORBOLETA
• .i •

" ."'1"':;. '

.. � " \
. � is.'' ·i,·

.

Na.tação, faz bonito e leva mais

trêsmedalhas de ouro no Pan
.I. .r- 1:'

('t,ésar Cielo confirmou o fayoritlsmo e levou o ouro nos 100m livre e Rebeca Gusm�o conquistou o primeiro ouro da natação feminina na história
� , .

�ebeéà�Gusmãô, ' m��has, a:artir das :O�, e entrar p�ra a história da :��erando o ;ecorde pan,

�;Kaio Márcio e mais chances para os natação. E uma honra ser a americano, que pertencia a

�César Cielo ficaram nadàdore� brasileiros subirem respo�sável pelo. fim desse Fernando Scherer. "É muito

fJ� ..
no pódio. tabu. Ja estava confiante antes, legal vencer com oito mil

�em pnmelro lugar Aprimeiramedalhado dia entreicomtudo,eestoumuito, pessoas gritando seu nome. É

�� foi de bronze, nos 400m livre. muito emocionada", disse uma pressão a mais, fiquei
'��RIO DO JANEIRO Armando Negreiros foi Rebeca, se referindo ao feito nervoso, mas isso toma tudo

" superado pelos americanos de conquistar a primeira mais emocionante. Nunca

A natação brasileira fez Matt Patton e Tobias Work, medalha da natação feminina tinha vivido essa experiência",
anita ontem, no Complexo queficaram, respectivamente, na história dos Jogos Pan- disse Cielo, que substituiu

quático Maria Lenk. Foram com a prata e o bronze. Americanos. Fernando Scherer como

trêsmedalhas deóuro, uma de Armando chegou a estar na Gabriela Silva conquistou recordista da competição.
. prata e três de bronze. O frentenaparteinicialdaprova, bronze nos 100 m borboleta, O Brasilfechou as finais

destaque do dia foi a' mas foi superado pelo norte- atrás das norte-americanas desta quarta-feira na natação
�

obradinha nos· JQOm americanos a partir da Kahtleen Hersey e Sam com medalha de bronze nos

"()rboleta,,'cQtnKaio,Márcio segunda metade. Woodward. Nos '100m livre [ogosPan-Americanos.Otíme,
�, ':��hd.·g�b:�b'�f� { Gab-tiel Logo depois, Rebeca masculine, César Cielo compostoporTatianaBarbosa,
'. ;:{ng�bé�ia ficand�-'êom a Gusmâo conquistouo primeiro confirmou o favoritismo e Monique Ferreira, Manuella

prata. A."C0ntR�tição segue ouro do dia, nos SOm livre. conquistou amedalha de ouro Lyrio e Paula Baracho, cravou

hoje C0Hl mais disputas de "Esse dia, 18 de julho, vai com o tempo de 48s79, àtempode8min13s1S.

Brasil:f3Z1 OxO no
c, .'f_:· .-

,Equad:or no ,futebol
. ".;, 'f'" � •

3 SETS A O
,.

HANDEBOL

Vôlei feminino está
na decisão decisão

Brasil passa por
Cuba e fica em 10

,I�, DE�J.�NE)nlO, .Ó.» ,

i\ ;�te�ãp::'/bra�il�ira,
comandada poi"Màità �\�om

m§,how de Cristiane, venceu o
'

�iquad�r por )OxQ. As duas ;'

�foram as artilheiras dapartida,

IfrOffi quatro gols cada, com

!Mi,P,retinha:' e Qaní�la Alves'
I?omplet-ando o show. E o

�];-aSil j� vive à clima de

1��nfrentaJ; o Canadá, que tem

� mesma, campanha das

.Jràs�leiras: No masculino,
vitória pqr 2xO na Costa Rica. Marta mareou quatro gols ontem

A seleção brasileira

.
, . feminina de vôlei derrotou os

Estados Unidos por 3 a O

(parciais de 2S -13, 2S - 20 e 2S-

20) e se classificou para a

decisão do torneio. Hoje, às

ISh o Brasil tenta a quarta
medalha de ouro. Em 84 jogos
contra as americanas, foram
43 vitórias de 41 derrotas. O
último triunfo dos Estados
Unidos aconteceu há quatro
anos, nas semifinais do Pan de
Santo Domingo, quando o

Brasil ficou com o bronze.

Em partida de duas

equipes que já estavam

classificadas para a semifinal
do torneio de handebol dos

Jogos Pau-Americanos, o

Brasil derrotou Cuba por
3Sx28 e garantiu a primeira
colocação do grupo B da

competição. Os destaques da'
equipe brasileira foram Bruno .

Souza e Felipe Borges, que
marcaram sete gols cada um.

Brasil é Cuba aguardam
definição para conhecer os

adversários.

v

QUINTA-FEIRA, 19 de julho de 2007 17

• LINHA oE FUNOO por Julimar Pivatto

Vôlei
A equipe da ADV/FME tem um

difícil desafio, amanhã, às 20h
no Ginásio das Duas Rodas.

Jogando contra Rio do Sul, O"

time jaraguaense quer voltar à
zona de classificação do
Estadual de Vôlei Adulto
Feminino. As meninas ocupam
a quinta colocação com seis

pontos e as adversárias são as

vice-líderes da competição,
com nove.

Peneirão no Juventus
Dias 2, 3 e 4 de agosto, o ex-técnico do Juventus, Itamar Schulle, e seu ex

auxiliar, Alaor Palácios, farão um peneirão com jogadores nascidos entre
1990 e 1994. Nos dois primeiros dias, os testes acontecerão no campo da
Arsepum e, no dia 4, no Estádio João Marcatto. Os interessados já podem
procurar a secretaria doMoleque Travesso, pelo telefone 3276-3150. Além
de Schulle e Alaor, dois olheiros do Cruzeiro, de Belo Horizonte (MG)

. também acompanharão os testes. É a oportunidade para os bons talentos
que surgem nas escolinhas da região.

Tênis de Mesa
Neste sábado, acontece a 2a

Etapa do Circuito Escolar no
Sesi. São esperados cerca de
70 mesatenistas de Jaraguá do

Sul, que disputarão desde a

categoria pré-mirim (até dez

anos) até adulto. O prazo de

inscrição termina hoje. Os
valores são de R$ 3 (para uma

categoria) e R$ 5 (para duas).
Informações no e-mail

raeltm@yahoo.com.br.

Duallo
Estão abertas as inscrições para
o 10 Duatlo Aquático da
Academia Impulso, que será
realizado no dia 19 de agosto.
Inédito em Jaraguá do Sul, o
evento faz parte da

comemoração dos oito anos da

academia, nas modalidades de

natação e corrida. Os
interessados devem procurar a

secretaria da academia.

Fulsal
Começa, neste sábado em

Jaraguá do Sul, o 10

Campeonato Brasileiro de
Futsal da Rede Sinodal de
Ensino. A abertura será às
19h30 no Ginásio do Colégio
Evangélico Jaraguá. Participam
da competição, além dos

anfitriões, escolas de Joinville,
Blumenau, Ijuí (RS), Novo

Hamburgo (RS), Pomerode e

Três de Maio (RS).

'Xadrez do JESC fica
com a Anna Nagel

�

No tênis demesa feminino,
a EEB Elza Granzotto Ferraz

ficou em segundo lugar,
perdendo o título para a EEB

Frei LucínioCorte, de Doutor
Pedrinho. Hoje, o Colégio
Evangélico Jaraguá pode
conquistar mais dois títulos

para Jaraguá do Sul. No

basquete feminino, asmeninas
enfrentam o lEE de

Florianópolis e no futsal

masculino, o confronto será

contra o Colégio Incentivo, de
Biguaçu. Se vencerem, as

equipes decidem a vaga para
a fase nacional contra o

vencedor da chave Oeste.

Alunos da Anna Tbwe Nagel comemoram o título no xadrez

ITUPORANGA

A EMEF Anna Tôwe

Nagel, de Jaraguá do Sul, e a

EEBSão Bento, deSãoBento
do Sul, conquistaram os

,
troféus do xadrez masculino
e feminino, da etapa litorânea
dos JESC (logos Escolares de
Santa Catarina). Bastante
eufórico com o desempenho
dos enxadristas Lucas Garcia,
[ordão Lenzi, GabrielCampos
e Wesley dos Santos, O

técnico Carlos Kanzler,
atribuiu o bom resultado ao

trabalho de escolinha de

xadrez.
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Vôlei de- Praia
Masculino
nas quartas

I I
,

'1

RIO IJE JANEIRO

�C(jn'slderados os
"'i ' .�l': �,�

adv:e:rs�riQs mais fortes de

RíC�Jd'$<�l,�.. Emanuel. na
prÍineit2(fa'�� dos Jogos Pan

Anieric�j{6s', os argentinos
Fabio Perez e Pablo Suarez

provaramísso-na manhã de
ontem, dando um pouco de
trabalho aos 'campeões
olímpicos. Ricardo e Emanuel
venceram par 2 sets a 0, duplo
21/16, em39minutos de jogo,
e garantiram a classificação
para as quartas-de-final da
competição. Hoje, às 9h, a

dupla brasileira jogará contra
Guevara e Araya, da Costa

Rica, decidindo a primeira
posição no grupo A.
"Este foi urn jogo

totalmente diferente da
estréia. O Fabio (Perez) é um
atleta mais experiente, já
disputou o Circuito Mundial,
e conseguiu pegar um bom

tempo de bloqueio,
lirincipalmente, no primeiro
set. A dupla veio com um

saque forte e uma boa virada
.

de bola. Mas conseguimos
impor nosso ritmo de jogo ..
Sabemos a força da

Argentina no vôlei, com suas

equipes aguerridas, e no

futebol", disse Ricardo.
A equipe da Costa Rica é

rlesconhecída dos brasileiros.
Mas a comissão técnica da

dupla campeã olímpica
. filmou as partidas dos

adversários, e Ricardo e

Emanuel conhecerão um
.

pouco do seu jogo antes de
enfrentá-los.

" I

I

ii'
I

1 I

"

I
.

I

I,.
I

I

I I

Ir III

,I'
1

I'

Ricardo: "jogo foi ditícll"

O CORREIOESPORTIVO O CORREIODOPOVO
I

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Classificados ClassiMais. Toda terça, quinta- e sábado as melhores ofertas estão aqui. Ligue e anuncie: 3371 1919

, ......

ELISSIMA
D Ns

.

Rua Cel. Procópio Gomes de Olivelra,400
Centro • Jaraguá do Sul- Santa Catar.lna

Fone: 47 30SS.0887

\

•
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POLíCIA' FEDERAL VAI
INVESTIGAR DESASTRE
DA TAM f$

PRESI
CANCELA VIAGEM A SC

CAUSA
DA ®

R DE 1° DE OUTUBRO

ateI autoriza reajuste
e tarifas da telefonia

Telemar, o reajuste será de

1,8321%.
A Brasil Telecom terá

reajuste de 2,1385%. Segundo
nota da Anatel, o aumento

valerá a partir de 1Q de outubro

para as chamadas locais.
A nota da Anatel diz que ('.li'

Anatel (Agência interurbanos e as ligações inte
Telecomu- rnacionais poderão ser

icações] divulgou nesta os reajustados em até 8,06%, mas
dices de reajustes das tarifas não deixa claro se o aumento'

e telefonia fixa. O porcentual será agora ou no dia 1 Q de
erá diferente por conces- outubro.
ionária. Os serviços locais, A Anatel divulgou ainda o

omo ªssipªxm:::t .e_vq_lm;",._ch . _Ie_a,ij·tst.e. das.chamadas .. orígi
minuto, da Teíéfôiiica terão" nadas de um telefone fixo para

�mento de 2,2054%; para a um celular. Será de 3,28987%

ndice se refere
o valor da assinatura
ensal e das
hamadas locais

para aTelefônica, de 2,87800%
para a Telemar e de 3,28987%
para a Brasil Telecom.
A Anatel não convocou

entrevista para explicar o .

reajuste. Neste ano, o reajuste
está sendo aplicado'de forma

diferente, em virtude da •

entrada emvigor da nova forma.
de cobrança, que passará a ser

feita porminuto e não mais por

pulso.

. 81(INOARTf
brindes e.presentes personalizados

Empresas:
Telefônica - 2,2054%
Telemar -1 ;8321 %
Brasil Telecom - 2,1385%

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

,;.

.� ADIDAS PETS OF THE WORLD
.,

£
o
o
a.

g.
�.

Segundo o SneakersBR, aAdidas Originals
teve uma idéia interessante (e que vai
render umas pequena fortuna para a grife):
usar sobras das coleções Ali e Materials Of
The World pra criar novas peças, com uma

linguagem fashion e apelo da toy art, já que
todas vêm acompanhada de um chaveiro .

em forma de bichinho esquisito, feito com as

próprias sobras de tecidos. O parceiro, um
promissor nome da moda: Yoshiaki
Kaiahatsu.

GRANDE SUCESSO NA SCAR
Depois de urna turnê de grande sucesso por toda Santa
Catarina,' a peça "Casamento aberto, mas nem tanto" volta
para uma curta temporada na SCAR. As apresentações
estarão ocorrendo nos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 julho.
Maiores informações pelo telefone (47) 3275-2477.

.

UMA IDÉI'A A SER COPIADA
A Europa Filmes, lançou um serviço inédito
no país (que logo deve se tornar tendência
entre todas as distribuidoras). Agora na

compra de alguns títulos em DVD a empresa
está oferecendo como brinde uma versão do
filme em formato MP4, compatível com

Ipods e tocadores deMP4 diversos.

ESTRÉIA NACIONAL
Transformers � o filme, finalmente chega às
salas nacionais. Fãs do cultuado desenho dos
anos 80 podem, a partir de amanhã, curtir sua
versão cinematográfica também aqui em

Jaraguá, nas salas daArea-Iris cinemas.

,
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PRESIDENTE FOIINFORMADO DO DESASTRE PELO BRIGADEIRO JOSELI
,

Lula .caucela agenda
por acidente da TAM

DIVULGAÇÃO
-_......-

Além de se Lula
estaria no Paraná"
Rio Grande do Sul
e Rio de Janeiro

CNR/ADI
BRASíLIA

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva cancelou a

agendadesta semana por
conta do acidente
envolvendo um avião da
TAM. As, viagens que faria

hoje e amanhã também
devem ser canceladas. à
presidente foi informado do
acidente pelo brigadeiro
Joseli, assessor para assuntos (Comunicação Social),
de Aeronáutica. Hoje Lula Walfrido

'

Mares Guia
embarcaria para Porto Alegre, (Relações Institucionais) e

Florianópolis, C�ritiba e Rio Waldir Pires (Defesa).
de Janeiro. Em Santa Catarina o

O presidente acompanha presidente iria oficializar' a
os desdobramentos da liberações de recursos do PAÇ
situação ao ladoXles:q;i�isi1f9S,"" kf?rq��i\�e}���leJ;açào do

Qi.lnia Rq:Y�.,.s�f£;,(�<i\,S,'a' (;iVJ1J, ,;:i)¢.t�Ç1it2.�J;Q�;�O ,mon tante,�
"

kl
,,,;.,,,c,,,.,,*'''''.,Jiif.l4li;..,,,.,'''',''',..... '''''''1IJ ·,i4;};;'\r."""j"'�d-'�·i'·' u

'%-r..
Fran, ilÍ:""'';'' """·";':-·�Ma'rt.ins' � repassado-é- e-Ril:JBO rni hões-

Em Santa Catarina o presidente
iria oficializar a liberações de
recursos do PAC

E EM HARMONIA.

.COMO DESENVOLVER EQUIPES

RApIDAS, FLEXíVEIS E DE AUTO

DESEMPENHO. '

de fundo perdido e

financiamentos, destinados a

obras de habitação, sanea

mento e urbanização. As
cidades beneficiadas são

Florianópolis, São José,
Criciúma, Blumenau, Itajaí,
Joinville, Jaraguá do Sul, São
Joaquim e Tijucas.

Lula determinou que o

comandante da Aeronáutica,
[uniti Saito, faça uma análise
do acidente envolvendo um

avião da TAM que derrapou
na pista e bateu num prédio,
provocando incêndio. As

informações são da Secretaria
de Comunicação Social.

Segundo a assessoria, [uniti
Saito vai ser o ponto de
referência de informações do

governo no local. O
comandante da Aeronáutica,

.

no momento do acidente,
estava voando para São José
dos Campos. Ao falar com o

presidente, ele redirecíonou o

vôo para pousanao,Campo de
Marte.szona norte da .eapital
paulista�t:�::; ::: ;;;:-:c: .d::;��8::�.s ;;:';

·0 PERF,IL DO PROFISSIONAL

DA QUALIDADE

·COMO LIDAR COM PESSOAS '

DIFlvEIS, FAZENDO COM QUE TODOS

TRABALHEM EM HARMONIA
E PRODUZAM MAIS E MELHOR.

�O PODER DAS RELAÇÕES HUMANAS

·A NOVA DINÂMICA DA LIDERANÇA
NA IMPLANTAÇÃO DOS PRINCípIOS

DA QUALIDADE.

·0 PODER DA LIDERANÇA
EM MOTIVAR E OBTER O

COMPROMETIMENTO DE TODOS.

ARTE

Programa
beneficia
artesãos

Cerca de 300 artesãos do
norte do Estado já foram
beneficiados pelo Programa
Mãos do Encanto. A ação da

SDRJoinville visa incentivar,
qualificar e organizar o

artesanato regional através do
projeto "Costa do Encanto".
Dentre as várias iniciativas em

andamento, a que mais tem

atraído os artesãos é a partici
paçâo em eventos regionais,
como as grandes festas e

festivais, a exemplo do Festival
de Dança de.joinville, onde
os trabalhadores artesan�is
dispõem de estrutura para
comercializar seus produtos.
Em poucomais de um ano, os

produtores já participaram de
diferentes eventos nos

municípios da região, em

especial a Festa da Tainha em
Barra do Sul; Festa Nacional
do Pirão, em Barra Velha;
Festilha, em São Francisco do

Sul; e, em Joinvílle, do

CongressoNacionai da Saúde,
Festa das Flores, Festa das

Tradições e Feira da Sapatilha,
d!it'an;te o Festival de Dança;
ãtfafi.8 P'âS��'i:ih.,)í" �( ;(1

Instituída Capital Oêl

Catarinense da,lJança;dfj
JOINVILLE

Durante a sessão solene,
terça-feira à noite, em alusão
aos 25 anos do Festival de

Dança de J oinville,' Ó

governador Luiz Henrique
sancionou projeto de. lei
instituindo Joinville .como a

Capital Catarinense.' da
Dança.

O projeto do deputado
estadual Darci de Matos foi
assinado pelo governador na
solenidade ocorrida na

Sociedade Harmonia Lyra,
onde se iniciou um pequeno

.

congraçamento de grupos de
dança que hoje se

transformou no maiorrló

mundo, conforme registro do
Guiness Book. "Este ano nesta
casa é uma grande
�menagem, por que a

Sociedade Harmonia Lyra
tem a marca da cultura

joinvilense. Foi aqui que, já
em 1930foimontada a Ópera
Iara, e este tipo de espetáculo
cria uma sucessão de

requisitos artísticos como

ceriografia,
"

"'músicos,
escu·l·t&r'esjl. en'firri' t::t'i'â"uní

.A REVOLUÇÃO DO NOVO MILÊNIO
NO ATENDIMENTO E NAS VENDAS

·0 QUE OS CLlENTÉS QUEREM

·COMO TRANSFORMAR RESULTADOS
RUINS EM BONS RESULTADOS

.INOVAÇÃO • CRIATIVIDADE E AÇÃO

-COMPROMISSO'

Luiz Henrique recebe homenáO!l\l\
na sessão, solene da Cãmant�fiJs
Joinville em comemoração Â� 2\
anos do Festival

:.' "'/ s;ntJ

forre mo�frnenÍ:o a�Js't1�
. ". ,!�. /; s Ü>fIugS!Estas foram basses para qM!

Joinville tenha ,qoj.� o,���t�
de Dança". : .v. "'0·[,.1• 'j -(.

A sessão solene £[f�
presidida pelo presidentfcq,
CâmaraMunicipal, vere�
Fábio Dalonso e conto.ur�\31
a participação do pr.e.�iJili
Marco Tebaldi.do. v icj]
prefeito e presiden teauis
Fundação Cultural Rodrigo
BGrriholdt. (S:EOOM),;:r::>:J1m

·UM PROGRAMA DE

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

LIDERANÇA, :C'OMPROMETIME'NTO,
ATENDI;MENrO'·E .�ELAÇÕES HUMANAS

, •
'

"'" I;: "

Data: 30 de julho a 02 de agosto de 2007
Local: Scar I Horário: Das 19:�0 ás 22:30

'

Informações e reservas: 9988-5063 cf América

·COMO EVITAR PEQUENAS FALHAS

QUE PROVOCAM GRANDES PERDAS.

·0 QUE COMEÇA ERRADO'
TERMINA ERRADO.

·FALHAS DA GERÊNCIA E
COMO CORRIGí-LAS.

·OS SEGREDOS DOS

GRANDES LíDERES.

·AS BASES DA INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL PARA FAZER AS PESSOAS

TRABALHAREM EM EQUIPE

ELIAS LOURENÇO
Fundou e dirige o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial.

Autor do livro: SUPERAÇÃO; 7 atitudes para o Crescimento Pessoal e Profissional.
Considerado um dos melhores Comunicadores Empresariais da Atualidade,

T Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PANORAMA'B?�UIN�A-FEIRA, 19 de julho de 2007

I
'

VÔO 3054: PEDIDO DE APURAÇÃO NAS OBRAS DA PISTA PARTIU DO PRESIDENTE LULA
I

.'

O CORREIODO POVO
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Obras em Ü)ngonhas serão investigadas
D.�9�J

'Ie.gundo ministro,
",'I:;': .

I "'" r

'efermlnaçao e uma
.

e,dida preventiva, e.

fão revela suspeita
�OPAULO

Ó ministro da Justiça,
�

.

farso Genro, disse ontem que

a determinação do presidente
It la para que a PF (Polícia

. deral) abra inquérito para

'esttgar as obras na pista do

�troporto .de Congonhas é

,Jna medida preventiva e não

fOO�la nenhuma suspeita ou

,t -

acasaçao..
es �o início da noite de

terça-feira, 17, o Airbus da

TAM com 186 pessoas a bordo,
.OJ,1d '1'

.

dsegun o u tirno comunica o

a�Fempresa na manhã de

�hfem, derrapou na pista do

eroporto de Congonhas, na
�bha Sul de São Paulo. O vôo

5bS'4 vindo de Porto Alegre
"ifffivessou· a Avenida

l\Vá:shington Luís e bateu em

(ii\:i�prédio de carga e descarga
d;a:;' companhia aérea,
dllsando explosão e incêndio.
o;.pHsto não é um juízo
antecipado do assunto. Não é

.uffiª_acusação a nenhum ente

,úb�co. Mas é uma precaução

Bombeiros resgatam corpos de vítimas do acidente com o Airbus A-320

AGÊNCIA LUZ/ABR
---------------------- sobreviventes do desastre já

foram resgatados. "Os
sobreviventes foram retirados
assim que as primeiras
guarnições chegaram ao

local", disse Araújo. Dos 14
socortidos, três morreram no

hospital.
Destroço do avião da TAM, após acidente no Aeroporto de Congonhas (SP)

J.F. DÓRIO/ AGÊNCIA ESTADO

, PRE"'E-SE
"" 'EnOER.

técnicas adequadas de uso",
negando que a investigação da
PF tenha sido determinada por

causa de suspeitas sobre a

Infraero.
Até às 10 horas de ontem,

os bombeiros haviam retirado
105 corpos do local .do
acidente. A previsão era até o

final de quarta-feira retirar

todos os corpos dos escombros.
O comandante do Corpo de
Bombeiros no Estado de São

Paulo, Manoel Antônio da
Silva Araújo, afirmou que os

Matriculas
Abertas

'. 'TESTEMUNKAS

do presidente para que todos
os setores que podem ser

investigados sejam
investigados para que tu�

seja absolutamente

esclarecido", disse Tarso

Genro.
O ministro classificou o

acidente com o avião da TAM
como um "assunto de extrema

gravidade e dramaticidade".

Segundo Tarso Genro, o

inquérito da PF vai verificar se
a pista de Congonhas foi

entregue em "condições

Os ocupantes de um avião
. particular que saiu de São
Paulo em direção a Juiz de
Fora (MG) na terça-feira
presenciaram o acidente
com o vôo 3054. O piloto e o

co-piloto da aeronave que
seguiu para Minas Gerais
chegaram a receber

orientação de abortar a
decolagem, mas
continuaram a viagem e

assistiram, do alto, a
explosão do avião.
"O avião da TAM tocou a

pista e fomos autorizados a
.

decolar. Estávamos
correndo quando ouvi pelo
rádio alguém gritando 'vira,
vira' e, minutos depois, vi
uma bola de fogo. Em
instantes ficou claro que era

.

um acidente", conta o piloto
.

Renan Vitral.

Equipes de resgate retiram corpo do local do acidente

Local do acidente com o avião da TAM coberto pelos destroços

,,'.' 1
I'

'/�

Acerele o ritmo de suas conquistas na Fellows' Idiomas�
f

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS
NO MÊS DE JULHO 2007:

Cheque para 10 de agosto e
.

20% desconto nas

2 primeiras mensalidades.
(Agosto e Setembro)

3275·3475
Início das aulas: 06.08.2007

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraquá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)

Aqui você tem:
- Método moderno.

- Aulas dinâmicas.

- Material importado específico para
eaotescentes e adultos.

- Máximo 6 alunos por turma.

- Reposição de aula sem custo.

- Material totalmente

em inglês ou espanhol, .

ilustrado e colorido (facilita a fixação).
- Sem taxa de matrícula.
- Convênio com WEG, Marisol, Ma/wee
e Hospital São José.

I
�._-
-----------------------=-----------------------------------------------------------------------------------------------

I Fellows' Langu�ge Schoo_I_Lt_d_a_��-------------_--------� -----r_------
____j

wwW.fellowsidiomas.com.br

fellows@netuno.com.br
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Assim como muitas
novelas, Paraíso
Tropical vern
apontando tendências
na moda.

Beupastashlen e brilhos são as marcas da
sensualidade de Taís

Não é de hoje que as novelas, exibidas
pelas emissoras de televisão ditam algumas
tendências da moda e no comportamento das

, pessoas.

Exemplificando, isto pode ser visto através
de um �orte de cabelo que vira "febre", como
aconteceu com Tônia Carrero e sua

person�gem na novela "Pigmaleão". Tanto
que o torte de cabelo que perdurou em

muitascabeça por um bom tempo tinha o

mesmô:nome do folhetim.
E quem já se esqueceu de "Dancin'g

Days" que ditou a moda nas danceterias, e
ainda de "A Rainha da Sucata" que
introduziu a lambada nos salões de dança.
Até o figurino excêntrico da Viúva Porcina,

.

personagem de Regina Duarte em "Roque
Santeíro'', teve algumas' peças copiadas.

Agora, em "Paraíso Tropical" não está

pendo ,diferente. A personagem Bebel
(Camila Pitanga) que logo no início da

novela.apareceu usando uma espécie de
maiô, �heio de recortes, saias curtas acabou
iníluenciando alguns estilistas que se

inspiraram na idéia quando criaram alguns
de seu� modelos.

As'personagens Paula e Taís, vividas por
Alessandra Negrini, são os maiores sucessos
da novela e, assim, chamam a atenção do
público feminino. A diferença entre as duas
não é somente na personalidade e no

comportamento, mas namaneira de se vestir.
Uma é' dócil e romântica enquanto que a

outra é atirada e um tanto vulgar, usando a

sensualidade como arma. Os estilos
diferentes são mostrados. através do figurino
das personagens.

Deixando de lado a bondade a vilania,
afinalestamos falando de moda, roupa bonita
foi feita para ser copiada e um pouco de

.

J

BELEZA �.

O CORREIO DO PO,
redacao@acorre,�àdopovo.com.br

,
'.I'
c "

\

'Sedução ou romantismo �

qual deles escolher?
MÁRCIO DE SOUZA'

Peças básicas e confortáveis, este é o estilo de Pau�, _., .. ,:'

sensualidade não faz mal a ninguém.
Então, se 'a idéia é p\ITecer sensual como a'

Taís use e abuse deroupas pretas, ou escuras;
e dos dec�tes. As saias, vestidos e shorts
podem ser curtos, se você estiver com o corpó h

• , '� : '

e as pernas em dia, não se esqueça. Falando
ainda do figurino, os saltos altos são grandes.
aliados quando o assunto é sedução.

Os cabelos devem estar sempre
"poderosos", ou seja, brilhantes e bem tratados.
Se você usa algum tipo de tintura, sempre em
dia, ou seja, com raízes impecavelmente
retocadas.

Use e abuse da maquiagem,
principalmente nosolhos. Passe lápis preto
dentro dos olhos e uma boa camada de
máscara nos cílios. Nos lábios, uma camada de
gloss garante a sedução.

Se. o seu corpo não for exatamente como o
'

da Taís, não se desespere. Algumas dicas
,r

acima valem para todas; Use o seu bom senso'_
e encontrará o equilíbrio que garantirá a,

sensualidade que tanto você gostaria de
irradiar.

Mas, se o estilo pender mais para o
romântico, assim como a Paula, então você
deve escolher seu figurino em tons pastel e em
peças básicas deixando as roupas mais

elaboradas realmente para as ocasiões

especiais. No dia-a-dia, os tecidos serão

algodão e malha.
Os cabelos devem ser o mais natural

possível, mas isso não significa desleixo. O
corte e a tintura devem ser feitos com
freqüência.

.

A maquiagem é discreta, carregando
apenas um pouco no blush, para garantir
aquele "ar de saúde" ao rosto.

Agora, se você está no meio-terrno, que tal '
.

misturar os dois estilos e criar o seu Pr9pri()j. ;-.!;:'1,::-M;'<7
:

'

I

.• '

1,:/ ',f r ti !f..)
.. !., ..

,

.�'.

,
,

,

CUIDADOS COM A PELE

E CABELOS NO INVERNO'
No inverno, as alterações climáticas e a mudança de hábitos refletem de
imediato diante do espelho, Vento frio, clima seco, diminuição da transpiração,
banhos quentes prolongados, maior intervalo entre uma lavagem e outra dos
cabelos e uso excessivo de secadores são a combinação ideal para
problemas típicos das estações outono e inverno: a cesldratação da pele e o

aparecimento da dermatite seborréia, popularmente conhecida como caspa. A
receita para evitar estes problemas está nos cuidados diários e na

combinação de produtos eficazes.
A 'pele possui uma carraoa protetora na superfície que, além de mantê-Ia
hidratada, serve de barreira contra agressões do meio externo, como a

poluiçáo e a radiação solar. Desidratada, esta função é comprometida e a pele
fica frágil e sujeita a descamações e irritações, além de o aspecto opaco e

áspero tomar o lugar da suavidade.
Quando a descamação ocorre no couro cabeludo, a seqüência de incômodos
são coceiras, irritação, vermelhidão e aqueles pontinhos brancos que caem

sobre as roupas, causam constrangimentos e podem influenciar até mesmo

no convívio social. Entre os fatores que colaboram para o surgimento da caspa
estão, alimentação desequilibrada, disfunção das glândulas sebáceas e

estresse. O problema é mais comum nas estações frias porque, nesta época,
os banhos quentes, o uso de secador e a folga maior entre as lavagens
causam o excesso de sebo e aceleram a proliferação do fungo Pityrosporum
ovale, presente naturalmente no couro cabeludo. A oleosidade excessiva
alimenta este fungo, provocando desequilibro no couro cabeludo.
Para manter a pele em dia, é importante utilizar hidratantes no corpo todo e

especialmente nas áreas que apresentam maiores sinais de ressecamento.
Combine este cuidado com outras dicas, como beber cerca de 1,5 a 2 litros de

água diariamente, moderar a temperatura da água durante o banho e proteger
se das alterações climáticas.
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Saboreando as delícias da DOCE SABOR

I voc.ê�anhaum cupom e participa do
� sorteio de uma TV 29",

,
rrc

O CORREIO DO POVO.

Novelas são artimanhas

na guerra pela

Tramas não param' de crescer e se tornam um meio positivo para as

emissores alcançarem o gosto do público'

Nunca
foram produzidas tantas novelas como atualmente. A

briga pela audiência é cada vez mais acirrada e, de repente,

parece até que faltam temas para tantos folhetins,
.

tamanha é a necessidade do mercado em trazer novidades para

prender a atenção do telespectador.
Desde a primeira produção televisiva, em meados da décadade

1960, as novelas conquistàram lugar cativo no coração do público.
É bem verdade que'o gosto pas essas tramas começou bem antes, na

"era de ouro do rádio". Só para citar LIm exemplo, "O Direito de

Nascer" ainda está bem viva na memória de muitos acompanhantes
da saga de Alberto Limonta, personagem foi interpretado pot Paulo

Gracindo, claro, apenas na voz.

As-técnicas de fazer televisão se aperfeiçoaram rapidamente depois
I

da chegada da tv. Câmeras de última geração,dão muito mais'

realidade às cenas e, quando necessário, efeitos especiais atiçam o

imaginário do expectador, A grande sacada dos últimos tempos é

retratar a realidade, o dia-a-dia das pessoas, se bem qu@ .as novelas

de época também agradam e nisso o autor Benedito Ruy Barbosa
mostrou competência. Quem não se lembra de "Terra Nostra" e.

"Esperança"?
Nesta mesma linha seguiram "O Cravo e a Rosa", novela divertida

que a Globo exibiu no horário das seis, tendo Adriana Esteves e
.

Eduardo Moscovis como protagonistas. Apesar de não ter retratado ,

nenhum fato histórico, como aconteceu ern "Terra Nostra" e

"Esperança", � "Cravo e a Rosa" agradou pela trainae figurinos;
"Cabocla", também de Benedito Ruy Barbosa, fez muito sucesso,

tanto na primeira versão, como no remake, lançando atores como'

Vanessa Giácomo, Eriberto Leão e Malvino Salvador.

Mas, a pioneira nesta área foi a extinta TV Tupi, período em que

tudo era ao vivo, inclusive o primeiro beijo na televisão
,

"

protagonizado par Vida Alves e Walter Forster.

Aqueles tempos talvez sejam apenas �ais um
dado histórico para alguns, no entanto para a

geração de atores protagonistas aquele foi um
momento decisivo.

TRABALHO SOCIAL
. A!ém de entretenimento, alguns autores "acordaram"

para um fato irrefutável: as novelas são formadoras de

opinião, influenciam na moda e até nos costumes.

Constatações responsáveis. por faze-lo decidir por
incluir temas de utilidade pública em suas histórias.

Seguindo esta linha foram produzidas tramas como

"Laços de Família", na qualo autor Manoel Carlos
chamou a atenção do público para a questão da

doação de órgãos, através da personagem Camila,
vivida por Carolina Dieckmann.

Tem ainda "O Clone", de Glória Perez, que não teve

medo de mergulhar na realidade dos dependentes
químicos, mostrando todo o sofrimento de Mel

(Débora Falabella), Regininlla (Viviane Victoretti) e

Nandci (Thiago Fragoso) assim como o de suas

famílias. Ainda para registrar, "Sabor da Paixão", de
Ana Maria Moretzshon, falou de adoção e

analfabetismo adulto.Em "Senhora do Destino",
Aguinaldo Silva abordou o seqüestro de crianças
através da saga de Maria do Carmo (Susana Vieira) e
Lindalva (Carolina Dieckmann).
Mais recentemente, foi Manoel Carlos quem levantou
a bandeira do preconceito 'contra os portadores de
Síndrome de Down, por meio da personagem Clara
(Joana Mocarzel) na novela "Páginas da Vida". O autor

mostrou o quanto a sociedade pode ser cruel com
estas pessoas, dificultando-lhes a oportunidadede
educação e inclusão. "Páginas da Vida" atuou tamtérn
dando informações sobre a bulimia, mal que atinge
um número cada vez maior de adolescentes.

.

Outra bandeira levantada nas novelas tem sido a

questão do homossexualismo. Isto não é exatamente

novo. Em "A Próxima Vítima" o assunto foi sutilmente

abordado, mas foi em ':América", de Glória Perez, que
o tema veio novamente a público e mobilizou a

opinião dos telespectadores.
Atualmente, o tema está em cena na novela "Paraíso

Tropical". Desta vez, na novela de Gilberto Braga e

Ricardo Unhares, é encarado com mais naturalidade:

Rodrigo (Carlos Casagrande) é casado com Tiago
(Sérgio Abreu) e eles formam um casal feliz, situação

.
apenas sugerida em cenas de carinho insinuadas.
Ainda não dá para ir além disso mas, sem dúvida

alguma, é um avanço exibir tal situação sem enfrentar

protestos significativos, Na' novela "Torre de Babel",
por exemplo, a trama foi alterada e duas personagens
homossexuais acabaram "mortas" no incêndio
ocorrido num shopping por causa dos protestos dos
telespectacores. Outras emissoras, além da Globo,
decidiram colocar questões polêmicas em suas

tramas. É o caso de "Vidas Dpestas", da Record. Ela
aborda éi violência e o crime organizado.
Na verdade, nunca se produziram tantas novelas. O
mérito não é somente da Glotro\:'quasetodas as

emissoras abertas exibem seus folhetins, e não

importa se é um dramalhão mexicano ou uma

produção mais esmerada, o fato é que em se tratando
de novelas, todas costumam a,gr.(idq_r em cheio e não
faltam telespectatfu'(ffS:"

� '''). �.,

.' i:'''', ':

",M
"

...

,..�'
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• PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub)
(13h, 15h40, 18h20, 21 h -

Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sex/Sáb/Dom/Segrrer)
Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
- Sex/Sáb/Dom/Segrrer)
(19h30, 21 h20 - Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)

. (14h, 15h50, 17h40 - Qua/Qui)
, Cine Shopping 3
, Ratatouille
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos
os dias)

Cine Cidade 1
Ratatouille

(13h50, 16h10, 18h30, 20h50-
Todos os dias)
Cine Cidade 2
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub)
(18h30, 21 h1 0- Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)

,

(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
-; Sex/Sáb/Dom/Segrrer)
(13h, 14h50, 16h40 - Qua/Qui) 1Cine Mueller 1

Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Leg)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Mueller 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(18h, 20h:22h � Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50 - Todosos dias)
Cine Mueller 3
,Ratatouille (Dub) ..

(13h45, 16h30, 19h1 0, 21 h45 -

Qua/Qui/Sex/Segrrer/Qua/Qui)
· Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h1 ° - Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h45 - Sába/Dom)

Blumenau

Cine Neumarkt 1

,Harry Potter e a Ordem da Fênix
"(Leg) ,

(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 2
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub) .

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

Todos os dias)
·

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

Qua/Qui/Sex/Segrrer/Qua/Qui)
Transformers: O Filme (Leg) .

(21 h20 - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h - Sáb/Dom)
Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)
(13h40, 15h40, 17h40, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h20, 16h30, 18h20 - Todos os

dias)
· Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(20h10, 22h1 O-Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Ratatouille (Dub) .

(13h50, 16h20, 18h40, 21 h1 ° r:
Qua/Qui/Sex/Segrrer/Qua/Qui)
Ratatouille (Dub)
(13h50, 16h20, 18h40 - Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h1 0- Sáb/Dom)

I
I,

I I

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

II SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
,

.

Bolão prepara-se para os Regionais
o Correio do Povo; edição de julho de 1987, informava que a Seleção
Jaraguaense de Bolão Masculino havia participado em junho daquele
ano, em Timbó, do 2° Troféu "Horst Spiess" (Moita), no Clube
Ginástica Guairacás, local onde seria disputa dos Jogos Abertos
Regionais, de 19 a 23. de agosto de 1987. O torneio serviu para o

.

reconhecimento e ambientação das canchas.

Segundo a matéria, mesmo desfalcada, a Seleção conquistou o quarto
I�gar, atrás de Indaial, Blumenau e Concórdia, obtendo, no entanto, a
primeira e segunda mel�ores médias, através dos então bolonistas
Aroldo Cüths e Sebastião Krause.
Ainda de acordo com da reportagem, nos dias 17, 18 e 19 daquele
mês de julho, a Sociedade Vieirense promovia o 6° Torneio de Bolão
"Cidade de Jaraguá do Sul" comemorativo aos 111 anos de fundação
de Jaraguá do Sul.

II O DIA DE HOJE II O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Representando a fonte de tenda de muitas famílias da reqlão, uma
bananeira foi clicada pelo leltor Paulo, em visita ao sítio do amigo

Dolimar Rosniak.

� Curso' ..
Estão abertas inscrições
para curso de Oratóría, que
acontece nos dias 20 a 23
de acosto-ou 31 de agosto e.

10 de setembro. Inscrições
no fane 3273-2180 au e

mail: comuniquecenterjgua
@ibestcom.br.

I

�'Campanha
A Campanha Troco da
Bondade do Supercenter
Angelon,i acontece até agosto
deste ano, A arrecadação

.

será destina a Casa de Apoio
Pe. Aloísio Boeing.

II PREVISÃO DO TEMPO

Dia de sol em santa Catarina
O ar frio e seco deixa o dia ensolarado em

todo o estado. Temperatura baixa com

chance de geada nas áreas mais altas do
Oeste ao Planalto. Vento variável de sul a
norte, fracos a moderados.

� Jaraguá do Sul e Região

SEXTA

MíN: 100 C
'MÁX: 24° C

HOJE

MíN: 10° C
MÁX: 22° C

� fases da lua

SÁBADO
MíN: 12°G
MÁX: 24° C

MINGUANTE NOVA
. CRESCENTE CHEIA � Legendas

(Yrt�)Ç0dQ�
Ensotaradc Parclalrnente Nublado instável Chuvoso Trovoada

nublado

II ANIVERSÁRIOS

. O CORREIO DO povd �

I

".r! i
.. '�f"

,

....................... , 1.

Se. O seu mundo é o mundo do

entretenimento e cultura, então seu

.

' .. fornal é O Correlodo Povo.

O CORREIO DO POVO
Todo mundo lê

�
LORIANÓPÓLlS
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II NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Clara fica furiosa com Max,
acusando-o pela estado da mãe.

Nina consola Clara, que quer sair
para encontrar. o pai. fv1ax pede
que Rafael cuide de Eva. Clara

pergunta se E'vá vai morrer e a

mãe a tranqüiliza, Rér,ola. e Rafael

surpreendem Nina pedindo uma

ligação .para Peter. Joaquim se

espanta e se emociona ao ver

Conrado. Brasil, Carlão e Gonzaga
admiram Matilde ürnpaneoos
vitrais da igreja. Joaquim avisa
MatHde que sua casaestará

sempre aberta para ela, Max diz a .

Conrado que 'efe não é'b'ém-v'indo,
mas que Eva pede Hear em sua

casa até setecuperar; Joaquim
não qosta déencentrar Carol ao
lado de Miguele 'seus filhos na

casa de lnácia. Zilda avlsa Medéia
que quer ,êx:pl'idíção sõóre o

número, Elisa manda Nicolau

esquecer que ela existe. Nicolau

(liz que Elisa é igual à mãe. Flora.

briga com Carlão por causa de
Matilde. Conrado insiste que Eva
saia da casa do pal. Max ouve

Clara tocar, mas ela pára ao vê-lo
e diz que não quer mais .ser sua
neta.

� GLOBO - 19H

Sete Pecados /
Pedro confessa que sentiu ciúmes

de Dante com Beatriz e.contrata
Clarice para fazer as s9�J.:emesa,s: ': o.
do restaurante. Agath�.�:u,g_�Je

"

"

que Pedro conquisteC1afiit:,�:
- -

�'(r :'.

Dante fecha um acor.�,b, pa.1â�.' ,� ,,' ,

,

trabalhar para o restaurárrie'oe., ",',

Pedro. Pedro oferece carona a
.

',.
,

Clarice.'Miriam faz um mutirão, . " .

para organizar a biblioted¢�'Né'l� '?���
presenteia Irene, Ulisses e

Minerva com uma balança.
Agatha convence Dante a aceitar

Ma[��Jq ç¢,,!O:m,àJ;1ob'r[sta.:
.

,'.

Clàri-ce'convida"Pe'drocpara tomar
um caté. ,Agatha.,q\.]er envolver
Dante. é'm.lJ.m<n�góciÕ'jIíGito <;óm
a ajud'�;d� Marc'ala. Barão

.

presentela Carla com uma bolsa e

ela ReQ� um vestido. S.ilas avisa
Elias que Romeu está passando
makJR:égis.convida Elvira para
jantar ern um restaurante de luxo,

Juju 'descobre ,qua)!orn8'lJ foi para
o ho'Spiiâli�'s'e sénté diffpada por
isso. ,!Y1iriam convida Vicente para
lanchar. Beatrizse oferece para
cortar o cabelo de Dante.

�. I

I> GLOBO - 21 H

]�a'�:��'Q.i1:tb'piéal: ; <.
'

",,-,i.� ,�,. '_.,,:�/��;r�.:'<: (�!,\ """ ��".�'�"' ••.

;:�âdla::p��oê' ªtu.�a P.ar�. escacar,
Mercedes hesita, mas acaba
aceitando. Bebel conta a Olavo

que Marion a apresentou para
Urbano, só para enciumá-Io.

,

Olavo instrui Bebel a dizer para
Marion que não está mais
interessada nele e que gostaria de

conhecer melhor Urbano.
Mercedes combina com Paula que
entre na caixa de roupa suja.
Lúcia desconfia estar grávida, o

que deixa Antenor ansioso.
Urbano e Bebel são convidados,
para se sentarem com Lutero,
Marion, Olavo e Alice. Olavo pede
Alice em casamento e todos
brindam. Paula se esconde, mas
ao ouvir que Mercedes está sendo

pressionada, resolve voltar.
, Edson.encontra Paula, que finge2: -estar Igró'.güe"é tér se perdido. Taís

.

se consulta com um psiquiatra e

diz que está esquecendo coisas.
Fred paga o aluguel de Neli e pede
que ela não conte para ninguém,
mas ela comenta com Camila.
Camila vê Fred e Jaime juntos.
Dinorá aceita convite de Sérgio
Otávio, quando Rodrigo diz que
não tem mais ingressos para o

show no Duvivier. Daniel não

gosta de ver Olavo em sua casa.

Extra QUINTA-FEIRA, 19 de julho de 2007 1111
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�CAPíTULODO
Em Sete Pecados, da Globo, Barão

(Ailton Graça) dirá a Beatriz

(Priscila Fantin) que, para ele poder
ajudá-Ia a conquistar Dante
(Reinaldo Gianecchini), ela terá que
lhe trazer alguma coisa do taxista.

Beatriz, então, tem a idéia de cortar

o cabelo do rapaz, no banheiro da

boate. Muito sedutora, a ricaça vai

dar em cima do rapaz e eles

acabam se beijando. A cena será

exibida na quinta-feira.

.ir�PODE:ESPERAR
%%,� modela apresentadora
"Ellen Ja esmentiua
. notícia, também publicada

a, de
toro

estariam pensando em

ra este ano.

ca, ela"
""casame
;%:p#� .-t

i¥í�astante
j -)

garantiu que o casal não

tá pens�ndo em
_

';/0
" >;'}' ,tjiL_, ,

At/;:
ttimônig'Agora e que o

entimentú' que os une é

'or do �,ye,qualquer"
aliZ?ç�o'de
prornlsso. E está dito.

O garoto tinha dificuldades para aprender, mas a mãe estava convicta de que, 'J
com incentivo, ele poderia estudar bastante e superar suas deficiências na fl
escola. Foi assim que ela resolveu estimulá-lo com presentes, caso fosse i')
aprovado nas provas. A primeira era de Geografia e valia um vídeo-game! O 1T
garoto se matou de estudar uma semana, dia e noite. Na véspera da prova, iJ
satisfeita, a mãe pergunta: ,H
- Então, querido? Estudou a matéria? J)
- Claro mãe! Foi só o que eu fiz! l")
- Que lindo! - disse a mãe, pegando o livro - Então diga, meu amor, onde. fica a�
Austrália?
E o filho, rapidinho e cheio de moral:
- Fica na página 43!!!!

extra@ocorreiodopovo.com.br

�SUCESSO
Karina Bacchi costuma levar algumas fotos
suas na bolsa, com dedicatória e autografadas.
É que quando a atriz é abordada pelos fãs, já
tem um mimo prontinho. "O fã gosta de saber

que é importante pra gente",
'revela, a atriz que é

destaque na Record, no
reality show

.

"Mudando de Vida",
que por sinal vem
fazendo bonito na

audiência. Agora,
Karina está na

Inglaterra. A atriz

viajou com a

mãe para
descansar.

�ESCLARECIDO
Gisele Itié está nos Estados

Unidos curtindo .férias e o

romance com o produtor
brasileiro Raul Gutierrez. O

f ',':._._ ,,:,_�,'. ,_
"

casal foi flagrado dias atrás

em uma praia em Malibu e

todos ficaram curiosos para

saber quem seria"o felizardo

que ganhou o coração da atriz.

Aliás, Gisele não tem do que

reclamar, ela acaba de renovar"
o seu contrato com a

emissora Globo por mais três

anos.

• DIVIRTA-SE

Estudou muito

�FELIZ DA VIDA ,�
Preta Gil está vivendo uma

excelente fase, tanto II
profissional quanto na vida�
pessoal. A atriz e cantora I
garante que está apaixonadd�
mas não revela o nome dele"

,v

No trabalho, em breve ela ,iH

começa a gravar a novela J)
"Caminhos do Coração". r)
Ainda sobre a nova trama, cl�
trilha sonora contarácorn 'i)!
uma música de Oswaldo

Montenegro. O cantor já :0

participou de outros folhetin�
da Record, como, "Vidas 1:.1
Opostas" e "Bicho do Mato"�) I

�-I
18
I)

Mande sua piada para ° 6Jilra,
extra@ocorreiodopovo.coIHbr

. I) I
�o I

i

i)
10

• SUDOKU

'I

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um
quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha

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

Libra 2�;;9a 22/1�
"" ,. "', , •. o; ,',-"i'

dias que se iniciam com contornos

pouco expressivos e vão ganhando forma e

,$.e tornando especialmente interessantes ...

(l�l�so é o qUe pode acontecer hoje.·fá que
";experiências interiores'tendem a eclipsar
exteriores. Preste-se atenção.

fl""

I)
O
i

CaPr!.córniq.;��/12, a 5.11;) i
Como Você é. um capdcorniaóifpreveni
previdente e não usa prego sem estopa, s
problemas. Relaxe, DªO há surpresas, é

.

que pos�lvelménte;!âs,'pessoa� o

criteriosás (tanto quanto você? ueren

tudo e mais um pouco. Nada como ter s

prazos elJl dia...
•

nt, cure ter
har cOrTloutras pessoas.
saiam bem, do jeito que a

;'c a ser niftQoç que nó§"
as façamos. O dia pode sermuito

"vo' se você quiser pôr a mão na massa.

2/8
você.tern um talento todo especial
lid r e encarar, desafios. Seus ideais.

se real\�ar com lllaj�tf�ci.lida9� ..
e

r com a'p71rticipaçãô:�e pessô;i's que
se identificam com seus obietivos ... Use
sua sonalid�qe magnética. e persuasão
p� bilizaF;ª+galera.

Escorpião 23/10 a21/11
o escorpiano típico não gosta de aparecer e,
�m casos extremos, adpraria ser invisível. O

surpreendente é que, mesmo com uma

personalidade tão marcante, às vezes até

consegue. Ok, mas não desapareça, hoje não.

Sua presença é necessária e insubstituível.

Aquário 21
aquarianos têm seu

vários �Hi rlenpum
sistemas operaclo e que taiS';,evite'
curtos-clrcultos. Se você acha que há ai
fora de lugar, urna conexão frág
manute8ç�0 está c2f pr?zq, v�

\(irgem 23/8 a 22/9
1 ���Pfiaçã9 ri�tiv!da?r e pratic)?adenãô;ié'muito' f ente nos'Indivíduos 'ê'm
geral, mas é comumente encontrada nos

virginianos. Dentre suas tarefas para hoje,
'dê{i�fr.�ftrênçi�",pªra aquel��!¥m qU,e p�ssa
usa(,essas qUàlidades. Crônograma?
Esqueça.

,

Sagitário 22/11 .a 21/12 �
,

,,,Realize seu grande plano, rnovím ..ente a

"'produção. ücupe o espaço que acha que
tem que ocupar, só não despreze osdetalhes.
Que a empolgação mantenha seu pique em

t\alta, mas n�o, feche S,eWS olhos R?Ea o que
.

'está embaixo (e/ou por' baixo) e eln letras
miúdas.

Peixes 19/2 a'19/3

EMAGREÇA!'armáda da ""a
agoI'. 'em o revolvelonárlo

illlla"
.-

"x/Id�,_llll"'_., ,··�A,,,,�="F./

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

DISK ENTREGA GRATIS: 33702525

AMIGOS.
DO PESO,
CHEGOU! PARTICIPE!

.A. partir dl$ 19 de julho
R·�)�m.Carlos Ferreira 197 \P8F
quintas 16h e 19h F 9935-9361
www.amlgosdopeso.çombr

g SOlUÇÃO

I

I
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BOLA BRANCA
Hoje é dia de dar os parabéns
p/ara três pessoas. O primeiro é

para Jurandir Michels (Lika)
pela aprovação de projeto de lei
que prevê gratuidade no

transporte coletivo urbano
�alra deficientes físicos e

mentais. A segunda pessoa é
I I

Eugênio Garcia,' favorável ao

mesmo projeto, mas

preocupado em saber se a

prefeitura vai reembolsar a

Canarinho pelo transporte. E a

terceira é Dieter Janssen pela
po�tura correta no caso da

reivindicação da vinda da
farmácia popular para Jaraguá
10. Sul. Os três são

c;onsiderados vereadores
bastante atuantes na atual

legislatura.

�Ó)CHILE .

Os irmãos Vi n i e Eve
Wodzinski, que não perdem
uma Stammtisch; este ano

ficarão fora da maior festa de
rua de Jaraguá. O motivo é que

i 4�pla, juntamente de suas

<{;9J1<r.sas, vai curtir temporada
de féri\ls no Chile.

CADÊ OS HOMENS???
Amulherada reclamou e muito
� .... ..;

na última Quinta Lounge, no
Kantan. Sem brincadeira, 80%
era da ala feminina. É mole???
Acho que os homens não

ficaram sabendo do frege. Será
que foram os dez bagarotes da
i� T"

�}h�ada que afastaram os

,marmanjos??? Não pode!
Hoje tem repetéco, elas são free
com direito a rodada de

champanhe.

JÓ�DE
Hoje eu quero abracar com
ill"_] .

h . h' Itouo o cann o a mm a co ega
, de trabalho Marines Balsanelli,
"porque é nesta quinta-feira,1.J�J

'_que ela. corta o bolo e bate as
, j

dtacas pela troca e idade.
'J

'

I

1(fr

'f�J�OADA DO BEM
,No próximo dia 21 de julho
acontece no CTG Laco
if i., •

)apguaense a Feijoada do
'Bem. O grupo de pagode Nova
'T�ndência de Jaraguá do Sul
a�imará a festa. A renda será

:;evertida em prol do Colégio
:MunicipalMárioNicolini.
I.,,,,

ti
. KIBELEZA
�,umap a r c e r i a d o s

'�mpresários Chico Piermann e

.Amaríldo Melo, no sábado
,

(21), a partir das 23 horas, o

!�rppo de pagode Ki Beleza faz

àshow para os comensais da
.

Choperia Bierbude. Boa

pedida.

O CORREIO DO POVO

Por Moa Gonçalves - (moaçonçalvesconenmo.com.on

REGIME DO DEGO
Quem circulou entre as barracas da Stammtisch de Guararnirim, realizada no último sábado,
observou que, apesar do frio, o prefeitoMário Sérgio Peixer suava mais do que réu na frente do juiz,
e achou estranho, pois um ex-atleta do time do Seleto não poderia estar tão fora de forma a ponto
de cansar num trecho de 300 metros. Outros acham que os pneuzinhos e a protuberância
abdominal exige muito esforço cardiovascular, daí o suor. Questionado sobre o assunto, o guru
espiritual e conselheiro político, Albino Flores, respondeu que o prefeito Dego não tomou um gole
de chope sequer e que o suor excessivo foi provocado por um ungüento milagroso comprado das
Organizações Tabajara. O remédio elimina através do suor o excesso de gordura e até feitiços da
oposição. Então tá, escorpião!

Camila Zipf e Bruna Gadotti, presença jovem e bonita no show dos Inimigos da HP na

ComBat

PRAAGENDAR
A galera gente boa do 4Rodas
Club, de Massaranduba, está se

movimentado para realizar com
sucesso, no próximo .dia 5 de
agosto, o 10 Campeonato de
Som Automotivo. O evento,
como é federado pela MTM
Brasil, deve atrair participantes
de todo o país.

O jovem casal, Rodrigo
Freiberger e Luciana Lehmert
(bar do Oca), prontinhos para
curtir a 6" Feijoada do Moa

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios

TE C(lNTEU
Tem um político jaraguaense que adora arrotar bem alto, mas do
outro lado é um tremendo picareta. Qualquer dia desses eu dou
nome e o sobrenome dele, só pra ver se ficamansinho.
**

No próximo dia 10 de agosto, tem a festa On Line, no clubeAcaraí.
O babado terá a presença do DJ Shuster, Edu Schuarts, Vigas, e
Kado e oVJ Jhoe.
**

La Spézia, restaurante de Pomerode, promove no próximo dia. 26"
de julho, às 20 horas, uma noite de degustação de vinhos co�.'�
participação do Sommeiler Guilherme Correia, da importadora
Dencater.
**

Amanhã, mais conhecido como sexta-feira, às 20 horas, acontece
no Ginásio de Esportes da Duas Rodas, um jogo de vôlei feminino
entre [araguá do Sul x Rio do Sul. A partida é válida pelo
Campeonato Catarinense adulto.
**

Celebra idade nova bem \ nesta quinta-feira, Natalia Ribeiro,
assessora de imprensa da Sapucaí- Brahma. Quem corta o bolo
hoje também é KeidyCavalcanti.

I

**

No próximo dia 3 de agosto, no ClubeAtlético Baependi, tem a III
Noite Portuguesa. A banda Manchester anima a festa. O convite é

R$I@®,OO.
**

Sábado tem torneio de sinuca só para elasno bar do Oca. Começa
às 8 horas da manhã.
**

Pra agendar, no próximo dia 11 de agosto, noColégio Homago, na
Ilha da Figueira, acontece a primeira feijoada dos formandos de
Educação Física da faculdade Jangada. Maiores informações com a

amiga Siumara pelo fone 9928-8146. ,

�� . i 1· � )".....

." m. :/ilr�
Maicon Koehler e Tatiana B.S. Koehler, depois de casarem no dia
14'com big festa no Vieirense e curtir lua-de-mel, já estão.de volta ao

batente

" FRASE DO DIAmeA DE QtHNT/\
Curtir a banda Coyote Jack
hoje a noite na choperia
Bierbude

"Amizade é como dinheiro:
mais fácil de conseguir do
que de manter."
Samuel Butler

'b bellierle
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