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Canarinho pede
mais prazo para
executar obras

• PÁGINA 4

Varzeano
conhece os dois
times finalistas

Garibaldi e Atlético são os dois
finalistas da edição deste ano.

Ambos conquistaram a vaga na

disputa de pênaltis, o primeiro
contra o Barrabaxo I Tranze o Pé
e o outro contra a Kiferro. A
decisão do título será no dia 5 de
agosto, no Estádio João

.

Marcatto.

Partido Verde

cogita.presidir
aFujamas
II PÁGINA 3.

o CLIMA HOJE:

12°
MíNIMA

O

MÁXIMA

23/07/07, 23:44

Explosão na Arena
pode ter sido forjada PÁGINA 5

OASSAÇÃO: ASSOCIAÇÕES PROTESTAM CON1RA PRESIDENTE DA UJAM
Câmara devp debater e votar pedido dp cassação do pllfpito depois do recesso partamentar, no início de agosto

PIERO RAGAZZI!OCP

o presidente da Câmara de Vereadores, Rudolfo Gesser ·(PP) recebeu ontem moção de repúdio assinada por 3� des 34 presidentes !!Ie associações
"de moradores contra requerimento do presidente da Ujam, Luiz Hirschen, pedindo a abertura de processo de cassação do prefeito Moacir Bertoldi
(PP). Alegam que se trata de atitude isolada sem consulta às associações. -. P,ÁGINA 3

.

HUMANA ACIDENTE NA SERRA DE POMERODE
PIERO RAGAZZVOCP

Acidente na SC-416, no pé da Serra de
Pomerode, movimentou os bombeiros
de Jaraguá do .Sul na noite de ontem. O
motorista do Ford Ka placas HVF-6805,
de Jaraguá do Sul - que seguia em

direção a Pomerode - Michael Marcos
Kath, 33 anos, e o condutor do Vectra

.

placas MBP-9603, de Jaraquã do Sul -

que identificou-se apenas como
Marcelo, 27 - não se feriram. Segundo
testemunhas, o motorista do Vectra -

que dirigia sentido Jaraguá do Sul -

teria invadido a pista contrária,
causando o acidente.
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II EDITORIAL
�

Uma nova luz
As últimas administrações

da empresa de energia de Santa
Catarina estão de parabéns: a

Celesc Distribuição recebeu da
Associação Brasileira de
Distribuidoras de Energia
Elétrica (Abradee) no Rio de

Janeiro os prêmios de Melhor
Distribuidora da Região Sul e

-, Melhor Distribuidora na

Avaliação dó Cliente, junto
com as distribuidoras Elektro

(SP) e Escelsa (ES). O Prêmio
Abradee homenageia as

empresas com os melhores
índices de aprovação na

pesquisa anual feita com

consumidores residenciais. Este
ano, a Celesc Distribuição era

finalista ainda como Melhor
Distribuidora do País, categoria
na qual se sagrou vencedora a

Elektro.
-

Para qupm lpmbra do tprrívpl

apagão da Ilha em 2003, a

'virada' da Cplpsc p

rpprpspntativa"

De acordo com pesquisa da
Abradee, a Empresa acumula
excelente retrospectiva. Em
2006, a Celesc Distribuição foi

,

eleita aMelhorDistribuidora do
País, naAvaliação do Cliente. O

. índice de aprovação da Empresa
foi de 89,6 e amédia das demais
distribuidoras ficou em 76,8. A
pesquisa apontou que aEmpresa,
além de apresentar resultados

'. superiores à média' nacional,
havia . melhorado seu

desempenho em 18 atributos,
com destaque para a qualidade

da sua fatura de energia elétrica
e a iinagem que os consumidores
têm da Empresa.

Em 2004 e 2005, a Celesc foi
premiada como a Melhor
Distribuidora de Energia do Sul

.

do País, na categoria acima de
400mil consumidores.No biênio
1999-2000, a Empresa recebeu

premiação' como Melhor
. Empresa de Energia Elétrica, na
Avaliação do Cliente.

Para os catarinenses que se

lembram do terrível episódio que
foi o apagão da Ilha de Santa
Catarina em outubro de 2003, a
"virada" da Celesc é .bastante
representativa. Em nossa Região
também a Celesc vem

apresentando excelentes
resultados. É bom lembrar que
uma empresa assim é eficiente

quantomenos se ouve falar dela.

II PONTO DE VISTA ..

Uma crônica de.
mortes. anunciadas
Na reunião do Conselho de

.

mudar. O apagão que vemos no
AviaçãoCivil, em Brasília, que

. ocorreu em fins da semana

passada, três dias após a tragédia
com o avião da TAM em

Congonhas, decidiu-se pela
construção de um novo

aeroporto na Grande São.
. Paulo. Algo certíssimo, mas

.

,
.

'.

.

tardío: melhor entretanto do .

.

que'nadafazer.'Enrre as-várias
<

. ;' ',<fontes de notíclas, li em' unia
"'<; < "élas,,:;"� 'Airbus,; �o� It36
,i' ,. -

__ '"pê�soas abordo, saiu �a pista,
.,

-

:::'chocp.��se .com urn prédio e
-

pegou. fogo. Ninguém
sobreviveu". Simples ·e direto. .

Frio.

Tàlves nãoseja jornalístico,
mas é humano o que vou dizer.
Por trás de palavras, existem
pessoas e por trás de pessoas -

como as que morreram -

existiam vida e famílias que se

sentem impotentes perante um
caos que crêem não poder

setor aéreo não se iniciou com

o choque doBoeing daGol com
o jato Legacy, em setembro de
2006 e nem terminará com a

queda do Airbus da Tam, em
julho deste ano.

Nem mesmo se pode dizer

que o caos se limita aosetor de
transportes. A situação· a que

chegamos Dão é algo dos últimos
dez' anos e quem sabe, dos
últimos cem. Vem desde a

colonização deste País; é algo
. que vemos e que hesitamos em
mudai, porque é mais cômodo
não irmos além de nossas zonas

. de conforto. É o resultado de

algo entranhado na cultura
brasileira - a esperança de que
tudo se resolva por si mesmo.

Tragédias como as

enfrentadas pelo setor aéreo

resumem aspectos diversos de
uma cultura que fortalece a

. impunidade e premia a

III!I Randal Gomes,
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Cõmércio Exterior da Fatej

II DO lEITOR

Manifesto pela. responsabilidade

O acidente do vôo 3054, corn
cerca de duas centenas de
mortes, comove e choca o País.
Infelizmente não é um caso

isolado. É mais um sintoma de
uma crise que se arrastahá quase
um ano e que ganhou
visibilidade para o grande
público, lamentavelmente, com _

outra tragédia - a do vôo 1907,
na Amazônia, com 154 vítimas
fatais. Tantas outras "quase
tragédias" foram noticiadas
desde então, levando pânico
para quem depende da aviação
brasileira. Agora ás pessoas

pensam duas vezes antes de voar
e isso pode resultar em lentidão
nas decisões que precisam ser

tomadas.
O País assiste a tudo isso

atônito. Atordoado com a

letargia. Com a inoperância
frente à situação. E ela vaimuito
além das notícias, que muitas

vezes parecem inverossímeis de
tão graves, sobre uma'

injustificável crise aérea.

Mais lastimável é o fato de a

própria crise aérea ser também
apenas o indício de algo que

parece estar se generalizando: a
displicência com que são

tratadas questões prementes.
Como se tivéssemos perdido a

capacidade de nos indignarmos
como conteúdoque vemos todos
os dias no noticiário: a escalada
da corrupção, o desrespeito à

propriedade privada, a

incapacidade de nomear pessoas
para ocupar cargos públicos de

primeiro escalão .

ou o

comportamento de políticos que ))
devem, mas não prestam
explicações à opinião pública.

O mais preocupante nesse

quadrá é a sensação de falta de

.

comando. As crises que vivemos

precisam de solução.' O País
lutou muito para construir suas

instituições e a credibilidade
delas está em jogo.

IW Alcantaro Corrêa, Presidente do
Sistema FIESC

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomés de Oliveira. 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). IIincompetência na

administração pública.
Vivemos uma época em que é

importante, em que é

valorizado, permanecer 'em
.

cima do muro'. Esperamos que
os outros.façam modificações,
gerenciem negócios, ampliem .

visões e criem mundos novos. Antonio Carlos Magalhães morreu e com ele se encerra um jeito de fater

A cada nova' eleição, política. Seu grupo político que dominou o estado pormuítos e muitos anos
experimenta, agora,la primeira derrota tripla: no governo municipal, no

premiamos os interesses
estadual e no federal. O amálgama que os unia era ACM. Agora, tudo indica

índivíduaís, os rapapés inúteis 'aos
.

,

que o racha iniciado:já na carnpama de 2006 vai se aprofundar, ACM sabia
políticos e aos futuros políticos e .

polemizare até iflJpordiscussões de temas de seu interesse. É claro que,
rios esquecemos que alémde n.ÓS," com o tempo, foi se emraquecendo. Ó último grande lance dele foi impor ao
existem os mesmos outros. Que'

.

.çoverne (na'época+ernando Henrique'Gardoso) a criação do Fundo de'

talvez somem cerca de 180 Oornaate.à Pobreza - uma atuação, sem dúvida, lmportante,pois este fundo
até hoje abastece os programas sociais do governo. Não se fará outro ACM (milhões e que tal-vez não tenham

. nem na Bahia-nem em outro Estado. O Brasil é outro e a política também .:
o mesmo acesso a'dizer que as

'coisas estão erradas, que
precisamos de mudanças e que
somos administrados, muitas
vezes, por incompetentes.

.

Ou acreditamos realmente
de que as coisas chegaram até

aqui . apenas por simples
fatalidades?

II DOS BlOGS
CRISTIANA LOBO

A política sem ACM'

cristianalobo.globolog.com.br

o CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves
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Onde?
No governo federal existe um

cargo denominado como

Secretaria sle Prevenção da

Corrupção e Informações
Estratégicas da Controladoria
Geral da União. O titular é

Marcelo Stopanovski Ribeiro,
de Rio do Sul, nomeado na

semana passada pelo
presidente Lula.. Tem

currículo de 50 páginas, com
doutorados e mestrados. O

leitor e eleitor que gosta de
tudomuito bem explicadinho,
nos rmrumos detalhes,
pergunta: corrupção do lado
de fora ou corrupção do lado
de dentro?

.

A boLâ da vez

Expliçado
� No sábado se soube que o que

levaram para análises em

Washington como sendo a ta

caixa-preta do avião desastrado
da TAM era só' um gravador
torrado. No mesmo dia-a caixa

verdadeira foi encontrada. Aí se
explicaporque não se faz ISso no
Brasil. Se não conseguem
diferenciar uma coisa da outra;
é de se imaginar o resultado a

que chegariam. .·i ,

� ..:>

Partido Verde de Jaraguá"�oSul tem 9i��urso afina+w3efesa do meio at!tbieni�. Inclusiv�'::@ secretá e

Desenvolvüiiento Rural, Amarildo Sarti, recém-filía o;

Entretanto, não é exatamente a pasta para pôr o discurso em
prática. No caso, a Fundação Jaraguaense deMeio Ambiente.

r: chefiá'deve mudar até final de a�ost?, por �on��t�a leiªntinepQtismo. O titular, Ademir Neves Sanches, é inÍÍ:ã.Q 4a
'

�ecretária de Desenvolvimento Social Niída Neves San�hes
Bertoldi. Que, pelo mesmo motivo, também sai. O ��rgo
selaria aliança dos verdes com o governo do muni';;" ,

eqtiilibrand6�s votações
000 ��"Câmara, de 'V6readores

tem lá ]urandif Michels é é;lá (foto) que está o 'calcanhar
.

a� Aquiles do 'Executivo),' onde graças a votos de alguns
oposicionistas "faz-de-conta" têm garantido a aprovação de

,,-,projetos polêmicos.
'

'

;':!':Fato grave
. Desde o início a lÜstÓrláéstá .

�al. contada. Onte�; a rádio

]araguJAM colocou noar uma
M'

.

testemunha sobre' a�explosão"
' uíte magras

-,

ocorrida na Arena semana As modelos Gisele Bündchen

passada. Que garante ter visto e a blumenauense Mariana
o secretário de Articulação Weickert (foto) podem set

para Assuntos de Gestão e, expurgadas das passarelas de
também voluntário da Defesa moda de Santa,Catarina.�Rola
Civil, Carlos Alberto Dias, na Assembléia Legislativa
colocar ttm botijão de��ás no . projeto de lei do deputado,
local do incidente depois de, Manoe l . Motta (PMDB)
vistoria dos bombeiros. O O proibindo a presença em desfiles
Correio tem fotos do 'betíjão: de modelos com a talmassa

intacto, toisa anorrrial.jáqiiea'
..

corpórea menor que 18,quilos;
portada área sernelharite a uma ou 0,5, menos que o

despensa foi destruída .. O 'quê recomendado peloOrganização.
ou quem estariam tentando Mundial d� Saúde, por metr�
encobrir? É preciso apuração quadrado. É isso mesmo, por
idônea do Executivo. Ou, metro quadrado, já adotado em

então, CPI neles! países como a Itália e a Espanha.

TERÇHEíRA. 24 .de julho -de 200713

Amarrando
Reunião do diretório do PMDB, no sábado, serviu mais

para elogios rasgados do presidente Pedro Garcia ao prefeito
que para outra coisa.Pelo .tom e a depender da vontade do

vereador, aliança corn o prefeito Bertoldi para 2008 já está

selada.

Burrice
Carros atolados em acesso à Arena, no sábado, de pessoas

.

atraídas por feira de ponta de estoque foi o que se viu. Claro,
a culpa é da: chuva, de novo, e não de quem mandou jogar
pedra brita por cima da terra mais que enlameada e sem

nenhuma base de saibro. Não faltaram "elogios" à prefeitura.

Vale tudo
Aliás, a Arena tem de ser movimentada de qualquer jeito

para evira ociosidade. E vale tudo. Amanhã à noite tem

gravação de programa gauchesea que é exibido pela RBS
TV Resta saber se com locação gratuita ou por conta de

publicidade dos 131 anos de fundação da cidade, amanhã.

Reconhecimento
o Correio do Povo foi homenageado domingo pela

organização do Interbairros de Clubes. Como único jornal
acompanhar a competição do início ao fim.Reconhecimento

UFSC aqui,
Deputados 'Cláudio Wignatti (PT),-Pedro Uczaí (PT) e

Ângela Amin (PP) foram acionados .em BrasÍ;lia:e
Florianópolis em defesa�d� �ainpu� da lTFSC p�itoVâle do.
ltapocu.Pelos respectivos partidos. Se já não for tarde demais,
Em [oinville, o prefeito Marco Tebaldi (PSDBr so libera
terreno com a certeza do campus. E o reitor so bate omartelo
corri �erteza de terreno: seja ond� for. A rápida disponibilidade

.

'-de":itea, aliás, foi quesito imposto pelo Conselho Universitário.

luz baixa
.Câmara dos Deputados analisa

projeto do deputado Otavio Leite
(PSDB-R], esq. da. foro), que

..:.9b!iga os motoristas a.dirigir com
farol aceso (luz baixa) durante o

dia-, Faça ·chuva ou faça sol. A
proposta obriga os fabricantes a

incluír, ern veículos novos, um dispositivo para: acender a luz
baixa automaticamente quando o veículo for ligado e já
adotado no Canadá. O Código de Trânsito Brasileiro obriga
os veículos a circular com luz baixa à noite e durante o dia
nos túneis providos de iluminação pública.

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e cultura, então seu jornal é
O Correio do Povo. Ele traz tudo sobre cultura local, TVe mundo artístico, ou seja,
o rnundo que interessa a voce.
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A microrregião começou a

seTermina em uma semana o

prazo concedido à Viação
Canarinho para investir

contrapartida de R$ 3 milhões
e 700mil referente à renovação
do contrato do serviço de

transporte público em Jaraguá
do Sul. Faz parte do projeto a

revitalização do terminal

urbano, a instalação de novos.
abrigos de passageiros em

grande parte da cidade e a

concepção de uma pesquisa na
qual os usuários possam

qualificar o serviço prestado
pela companhia. encaminhada à Câmara de

Mas, ao contráriodo previsto, Vereadores, que está em recesso
poucas mudanças foram feitas até o final do mês, para votação,
até agora, pelomenos na prática. consta a nova data limite da obra,

f'
•

Conformé o procurador da a ser encerrada após 180 dias a

Prefeitura, Eduardo Marquardt, partir de agosto, ou seja, em 31

a Canarinho deve cumprir as três de janeiro de 2008. Caso a

propostas até o próximo dia 31 modificação não seja aprovada
de julho, terça-feira, prazo pelo Legislativo, a empresa

alterado pelo ex-Procurador incorrerá em multa de R$ 370

Geral do Município, [urandyr mil, o que equivale a 10% do.

Bertoldi, sem conhecimento da valor final do projeto de

Câmara de Vereadores. O prazo contrapartida.
-

anterior era 31 de dezembro do- O mesmo deve ocorrer se os

ano passado. Por enquanto, resta cerca de' 60 abrigos de

apenas uma dúvida e ela é passageiros numa primeira etapa
quanto à construção do (sâo 286 no total) prevista não

terminal. ''A empresapediu mais sejam colocados a tempo. A

uma prorrogação alegando que possibilidade é negada pelo
o financiamento ainda não foi gerente financeiro da

liberado pelo Ministério das Canarinho, Edvar Soprano, que
Cidades", explicou. afirma estar "tudo dentro- do

Nesta solicitação, prazo". Estes pontos de ônibus

-

redacao@ocorreiodopovo,com.br

têm comomodelo o já instalado
na Rua Henrique Piazera

(Centro) com exceção de

algumas adaptações feitas

posteriormente. Além das vias

centrais do município, as

principais estradas de bairros
como Ilha da Figueira, Barra do
Rio Cerro e Jaraguá Esquerdo
também integram esta fase dos
investimentos.

Ainda conforme Soprano, o
restantedo projeto não pôde ser

posto em prática porque a

Prefeitura não o finalizou a

tempo. "O processo de aprovação
-. no Ministério é tápido e. depois
disso vamos cumprir a nossa

parte", enfatizou. O impasse que
envolve a contrapartida da

empresa na renovação do
contrato iniciou em 2005 e sofre

prorrogações desde então.

. /

Edvar Soprano, gerente financeiro diz que ações estão dentro do prazo

Encontro de Alcoólicos Anônimos
JARAGUÁ DO SUL

O Colégio Marista São Luis,
.

nsediou saábado e domingo a

27º Edição do Encontro
Catarinense de Alcoólicos
Anônimos que reuniu cerca de
700 pessoas de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do sul. O

.

grupo AA de Jaraguá do Sul
existe há 30 anos, mas foi
realizado pela primeira vez no

município. Palestras, grupos
folclóricos para integração e

culto ecumênico fizeram parte

.

do evento.Segundo o coar

denador Adolar, existem

membros com 29,27 e 26 anos

de participação noM. Renatão,
58, participa dos encontros há 29
anos. "Deixamos o orgulho de
lado e fomos em busca de ajuda
contra o vício e do álcool". O .

próximo encontro nacional será
em Manaus. (OA),

'OCORRE-IOOOPOVO

• •

0-' eorn a presença de aproxima- presidente
.

contra apenas d�is
o

� �'à'm-ente"i6��<pes�ôas-o.êti:t�e .. ; Votos ',;d:ã_ ;GPQsi�ãb. AG .se.r:··o "

'-eleitores 'é 'espectàdores. Em =questíorradrrsobre õsrrroti'Vos-de-�---
. sessão, foi lido o parecer da juíza sua satisfação, Sinésio afirmou

da comarca deGuaramirim, que que "Horst merecemais do que

em função do pedido de qualquer pessoa este cargo, pois
impugnação feito Pelo prefeito foi quemmais lutou em favor da
Dávio Leu, um dos fundadores rádio no município, inclusive,
da emissora, solicitou novas viabi lizando com recursos

eleições. A leitura do parecer foi próprios; dinheiro para suprir
feita pelo sadvogado Ademir necessidades da instituição".
Sprung. Apenas a chapa de O prefeito, depois detentar
Horst Reck foi ins.crita. Na proibir que o fotógrafo Cezar

contagem de votos, resultado de [unckes registrasse sua presença
21 votos para a chapa, dois na assembléia, não deu

contrários, um nulo e uma declarações, rotulando o jornal
abstenção, do próprio Dávio

.

de "tendencioso" naquilo que

Leu. Tão logo o resultado foi publica. (OA)
CESAR JUNKES

Controle da emissora não muda depois da votação de sexta-feira

FQgo em escola assusta
JARAGUÁ DO SUL
A Escola Básica Heleodoro

Borges na Vila Lalau teve

princípio de incêndio namanhã
de sábado por volta das i Ih45.
Os bombeiros foram acionados

por duas pessoas que residem em

frente à escola. O fogo'queimou
uma área de madeira que servia
de cantina.A rede elétrica teve

que ser desligada. De acordo
com Ana Paula Ferreira, 20, e

Artemilda Pein, 46, que
avistaram as chamas,
"começamos a ouvir estalos de.
canos estourando. Fomos para a

janela do apartamento de onde

enxergamos a fumaça": Há
indícios de que pessoas est�riam

no interior da escola, poisportas
estavam abertas e segundo E.M,
16, aluno e morador do bairro
"estava faltando alguns artefatos
do ginásio. Há poucomais de um
ano alunos da própria instituição
tentaram incendiar a escola". A
diretora do colégio foi chamada
por Outros alunos que se

encontravam no local e,

conforme os bombeiros que
atenderam a ocorrência, aPolícia
Civil deve ser acionada para
realizar investigações porque ao

que tudo indica "há

possibilidades de ter sido ato

criminoso" afirmou o bombeiro
voluntário Néri que estava de

plantão. (OA)
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Mais ftois motoristas

-Assoctações coIlàenaIIhação��morrem em acldentes-.-.

.para·cassar Moaçir Betlpldj;
DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

Presidénte� de associações
de moradores entregaram,
ontem, moção de repúdio ao

presidente da Câmara, Rudolfo
Guesser pedindo o

. arquivamento da petição que

pretende a cassação do prefeito
Moacir Bertoldi, protocolada
há dez dias pelo presidente da

Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores,
Luiz Hirschen, o Luti.

Os presidentes das

associações, em número de 31,
alegam que Hirschenusou 'o

nome da Ujam para defender
interesses pessoais. O
documento protocolado por
·Irschen pede que a Câmara
abra imediatamente processo
de cassação do prefeitoMoacir
Bertoldi e reporta-se ao acerto

de contas entre a Prefeitura e

aCanarinho, fechado em 2005,
para quitação de dívidas do ISS

Câmara foi palco da manifestação de moradores ontem á tarde

(Imposto Sobre Serviços) .. por que somos presidentes?",
Alega que o prazo estipulado criticou o presidente da

para que a empresa fizesse obras AssociaçãodeMoradores do Rio
.

por conta da prorrogação de Molha, Wilson Pinter, citando
.

concessão do serviço foi artigo do Estatuto da Ujarn que
al terado e não obriga convoc�r o 'Conselho de
cum p r i do. "N e n hum a Representantes. Os presidentes
assembléia foi realizada para de associações presentes
debater o assunto. Além disso, decidiram convocar Hirschen a

ele disse que os assuntos da explicar a atitude Caso se negue,

Ujam não dependem das' prometem eleições para umnovo
associações de moradores. Então, presidente.

Testemunha atlrma que
botijão apareceu depois
JARAGUÁ DO SUL

O coordenador da Defesa
Civil, Carlos Dias, negou que o

cenário que culminou com

explosão em depósito na Arena

Jaraguá tenha sido forjado. O
acidente aconteceu na quarta
feira passada, 18, e feriu três

pessoas. Uma delas, Hamilton
Teixeira, teve queimaduras de
terceiro grau e permanece na

UTI do Hospital São José.
Em entrevista à' Rádio

Jaraguá AM, uma testemunha
que preferiu o anonimato, acusou
Dias de ter colocado o botijão de
gás no depósito cerca de meia

hora depois que os bombeiros
deixaram o local. "Eu e outras

pessoas vimos o Carlos Alberto
Dias e outro rapaz como liquinho
(um tipo de botijão pequeno),

Depois que os bombeiros saíram,
eles vieram por fora da Arena e

,

entraram com o botijãozinho na

mão", denunciou, acrescentando
que as vítimas que tiveram

ferimentos leves garantiram não

terem sentido cheiro de gás na

hora do acidente. Ao contrário

do alegado pela testemunha,
Dias informou que ele e o

secretário de Obras, Alberto
Marcatto, não levaram o botijão
ao depósito, mas o retiraram do
local para evitar mais acidentes.
Afirmou que o botijão foi
localizado pela DefesaCivil cerca
de dez minutos depois que os

'

bombeiros sairam, com o auxílio
de uma lanterna anti-explosão, e
levado até a FundaçãoMunicipal
de Esportes, que funciona na

Arena.

Jogos reúnem
430 idosos

POMERODE
Nove cidades partíciparam da
9° edição dos Jogos Regionais
de Integração dos Idosos que
reuniu cerca de 430 atletas no

Parque Municipal de Eventos.
Foram entregues medalhas de

ouro, prata e bronze, mas todos
os atletas inscritos receberam

. medalhas de participação. Pela
primeira vez como sede, a .

equipe da casa, com 70 atletas,
conquistou boas colocações,
com um total de 12 medalhas
de ouro, oito de prata e sete de
bronze. Atletismo, jogos demesa,
bocha, peteca, bolão, sinuca,
basquete e danças de salão foram
as modalidades. Rufina Lemke,
63, medalhista em provas de
atletismo foi quem acendeu apira
olímpica. (OA)

-�-

. ,,--

MASSARJ\fiDUBA .

Uínc1, péts:üa l1l�n;eu e .duas
'.. ...�,. ,', .�... ,t"o �_ _.�_, ... , ,"

ficaram feridas em acidente com

quatro veículos na SCAB, em
Massaranduba�erto do
Restaurante do�iano), na

.' .
tarde de onteht' Segundo

..�
testemunhas, oltininhão da

�.�
empresa Agricopêl placas BXJ-
1718" de Jarag'ttá do Sul,
conduzido por Gerson Erthal,

_,,,.;'

teria invadido apÍsta contrária
e batido na carreta placas AFJ -

'

4762, conduzida por Sebastião

Pires, que não se feriu.
Em seguida, a carreta teria

atingido a picape Ranger placas
MDM-396S, de Massaranduba,
dirigida por Eloir Zipf que então
colidiu de frente com o Uno

TERÇA-FEIRA, 24 de julho .de 2007

placas- MCF-1284, de

Massaranduba, condl)zi.clo por
Leon';d� Spézia, 45 '��.Além
dele, estavamnoUnoumacriança
de oito:anos - <1l1le têíJtfyada'iaQ
HospitalJaraguá em estado grave
- e urna entre 12 e 14 all��, que
sofreu ferimentos leves.

�,

JARAGUÁ DO SUL
Valdecir Aparecido Diogo, 39
anos, morreu onte no Hospital ,

São José, vítimade acidenteperto
dameia-noite de sábado noRio

Cerro Il,DirigiaoFiorinoLWT-

7878, de Jaraguá, que bateude
frente com o Golf cn 0281,
também de Jaraguá, cujo
motoristanão se feriu.

'

.

Uno ficou totalmente destruído no acidente em Massaranduba

Contran estica o prazo
. JARAGUÁ DO SUL

O Conselho Nacional de
Trânsito resolveu prorrogar, na

sexta-feira passada, o prazo

estipulado para que proprietários
de motocicletas e motonetas

que utilizam os veículos para
trabalho se adaptem às novas

normas de segurança
-

estabelecidas na Resolução 219,
publicada em 11 de janeiro deste
ano. O prazo anterior expirava
no próximo dia 31 de julho e

agora foi ampliado para 1 º de

janeiro de 2008. A medida,
segundo o Contran, Órgão
subordinado ao Denatran

(Departamento Nacional de

Trânsito) foi tomada pela
neçessidade de se' adequar os

veículos as novas normas de

segurança no transporte
remunerado de cargas, por vários
fatores. Um deles relacionados

com acidentes. As normas estão

disponíveis no site

www.denatran.gov.br. O novo

prazo foi necessário pela
exigüidade de tempo para que a

frota existente no país pudesse
ser adaptada às novas normas

em Santa Catarina estima-se

que exista uma frota superior a
500 mil motos de até 250
Cilindradas (de potência usada
neste tipo de trabalho), porém

, não há dados sobre quantos
veículos são usados no transporte
remunerado de cargas, já que a

maioria esmagadora trabalha na
informalidade. Ainda não está

confirmado, mas segundo
comunicado da PM de Jaragua
do Sul, ontem, já se sabe que as

regras serão mantidas e que não

haveránovo prazo. Mantendo
se o valor das multas previstas na
Resolução.
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Formatura tlô Proerd
A/- \-

------- ,

Aconteceuna última quinta-feira mais uma formatura do
Proerd, emGuaramirim.O evento fQino Pavilhão de Eventos
daCidade e contou com 526 alunos formandos. Agora já são

3.823 alunos de 4ª série com o diploma do programa no

município. O evento foi marcado pela presença dos pais,
autoridades, policiais e professores. Cerca de mil pessoas
e�tiyeram na solenidade. O aluno Lucas Gian Fachíni, da
Escola São Pedia, fez amelhor redação sobre oProerd e ganhou
uma bolsa de estudos de informática e uma bicicleta.

EDiTAL
PREGÃO PRESENCIAL. N° 87/2007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
TIPO: menor preço por ITEM

PREftITURA DE

JARAGUÍI DO SUL

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de veículos, novos, zero quilômetro, ano de

fabricação 2007, para uso da Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração (central de veículos);
em conformidade com as normaS do CONTR,4N e especificações descritos no tern I do ed�al completo.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e LEi COMPLEMENTAR N° 49/2005,
de 20 de dezembro de 2005, ARl.3° INCISO VII E VIII. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 06 de agosto de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguádo Sul, sita na Rua Walter 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 comprados
veículos: R$ 162.344,00(cento e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais).
INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá serobtida no endereço acima ou via Intemet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 19 de julho de 2007.
CELSO ORLANDOPIRMANN
Secretário de Administração

Apartamentos
prontos

.

para morar.

2 dorm,
churrasqueira
na sacada
últimas unidades

Entrada R$ 30 mil
+ saldo financiado

pela Caixa
Econômica
Federal

Fone 3370-0022

Creci-2567j

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

üolsnevos
Hotéis
Acabam de ser inauguradas

em Guararnirim, duas novas

opções de hospedagem. Os
Hotéis Andardac e San Ber
nardino Hotel suprem a falta

.

de leitos para hospedagem no

município ..
O Hotel Andardac,

localizado na Rua João
Butschardt, 163, oferece 43
apartamentos, enquanto o San
Bernardino Hotel funciona na

Avenida 28 de Agosto, 94, com.
20 apartamentos. A rede hote
leira da cidade é composta
ainda pelo Hotel Eliana,
Butschardt e Represa. A pági
na dos Hotéis foi atualizada, e

.'

pode ser conferida no site da
Prefeitura de Guaramirim:

www.guaramirim.sc.gov.br .

Adiado
Em virtude do 3ª Parajasc, que

acontece de 23 a 29 de julho, em
[araguá do Sul, o baile mensal
da 3ª idade não será realizado.
O evento estavamarcado para o
dia 27 de julhono Pavilhão B do .

Parque Municípal de Eventos.
No local, serão feitas as refeições
das delegações durante os jogos.

Parceria
O Grupo Breithaupt assinou

.ontem uma parceria comercial
com oUnibanco/Fininvest, para
o lançamento do novo Cartão

Breithaupt, com opção das
bandeiras Visa e Mastercard. A
diretoria da empresa junto com

a dir�toria do Unibanco/
Fininvest assinaram o contrato

durante a reunião plenária da

Acijs e Apevi, no Cejas..

dófil,o· é preso

Na semana passada, Policiais
Federais da Delegacia de

. Polícia Federal em joinville
deflagrara� a "Operação 241",
(k.,combat� 'à pedofília e

cúffipRrammandados d� busca
e pnsao preventiva
'teltttiv'àmente à pessça de

lZ�N;" na cidade de SãQ Bento
cio Sul. O· írtvestigado
diyj!gava através.do aparelho
c�l�l�r mensagens escdt�s e

Final'

em áudio e vídeo, contendo'
forte conteúdo sexual
envolvendo crianças e,

portanto, incidia nas penas
doArtigo 241 do Estatuto da
Criança e do Adolescente,
que variam de três a oito anos

de prisão, na sua forma

qualifícada, uma vez que
E.N. trocava asmensagens as

mensagens para obter
créditos de telefone celular.

No sábado, 21, aconteceu no Salão da Sociedade Aliança a

grande final do Festival da Canção Sertaneja e Popular. A
vencedora na categoria Popular foi Cassiana Bueno, com a

canção Como Nossos Pais (Belchior). Na categoria Sertaneja
levaram a melhor Toni e Roni, com a música Sertanejo de

Coração (Daniel). A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul vai

promover uma-apresentação especial com todos os finalistas do
Festival no dia 12 de agosto na PraçaÂngeloPiazera, juntamente
com a BandaSom da América.

POLICIAL
Posse 1
Na sexta-feira, a PM em

ronda no pátio do Posto
Guaramirim, na BR-280,
avistou dois homens em

atitude suspeita. Em revista
pessoal, foram encontradas
três buchas de maconha.
Ambos foram
encaminhados para a

Delegacia.

Posse 2
Também na sexta-feira,
desta vez na Rua Venâncio
da Silva Porto, na Vila'
Lenzi, a PM em rondas
abordou dois homens em

atitudes suspeitas. Um
deles jogou um objeto' no
mato. Depois da

abordagem, foi constatado
que o objeto se tratava de
uma lata usada para o

consumo de crack. Com
um dos homens foram
encontradas seis pedras de
crack.

LOTERIAS

CONCURSO: 886
50-55-37
33- 59-17

CONCURSO: 742
23 - 71 - 39 - 82 - 46
28 - 79 - 09 - 69 - 02
44 � 80 - 81 - 34 - 87
41-06-83-97-47

CONCURSO: 575
10 Sorteio:
22-48-14
46-42-49

EXTRAÇÃO: 04.157
. 1 ° Prêmio: 71.188 -

R$ 300.000,00
2° Prêmio: 61.589 -

R$18.000,00
3° Prêmio: 04.319-
R$12.000,00
4° Prêmio: 21.530 -

. R$ 9.000,00
5° Prêmio: ! 2.058 -

R$6.000,00
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Casaram-se no úlnmo dia 14, na Igreja
Apóstolo Pedro, Maicon Koehler e
Tatiana B.S. Koehler. Após a cerimônia
o casal recepcionou os convidados no

Vierense

Na foto os pombinhos Valdir e
Adelaide Bassant. Eles comemoram
32 anos de união no dia 19.0s filhos
Jackson e Izaquiel e os netos

desejam muitas felicidades

Parabéns
Elia Lange

,

completou idade
novadía 2t
.Ouern a

homenageia é o

esposo Aldemir\
filhos e nora

Daniele Santos (interina)
publicidade@jornalcorreiodopovô.Gom.br .

/

TE O CORREIO DO POVO

A amiga Rosilda
manda um grande
beijo para amiga
Fabi do Hospital
Jaraguá que
aniversariou dia
23

.

Ana Paula Diretti

completou 15 anos dia 23
e recebe a homenagem .

dos pais, da irmã, Priscila,
do cunhado e de toda
família

t Valdir
Gristofolini

completa idade
nova hoje e

recebe todo
carinho oos
familiares

.

Thais Regina Hansen
completa idade nova dia 29.
Os pais Salete e Ademir e os

irmãos deixam registrado os

parabéns
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ÉMOLE?
Olha só gente, segundo
relato de um de seus
"maridos" a um site de
fofocas, Ivete Sangalo não

consegue segurar seus

companheiros por quatro
motivos: raspa o bigode, tem
mau hálito, cheira a sovaco e

fala grosso. O último marido
deu um pé na bunda do
"furacão baiano".

Perguntado o motivo,
Marcus Braga não quis
responder. Já ela confessou

·

que foi traída. Mas, cá entre
nós, ela como cantora é

demais!Ou não é?

PAZEAMOR
A comissão organizadora da
5° S't a rn m t

í

s ch , que
acontece no próximo sábado
em jaraguá do Sul, a partir
das 9 horas da manhã,
lançou o tema "Paz &

Amor" para decoração de
vitrines e batracas. A loja
mais bem decorada receberá
um valor em dinheiro e a

barraca, umbarril de chope.

PORCIMA
Meus' leitores não gostam
muito quando falo de
vereadores na minha coluna,
acham atéque nãotem nada a

ver com meu espaço. Porém,
dessa figura quero mencionar

algumas palavras, porque é

simples, eivado de bo�s
intenções e correto. Ele foi
inúmeras vezes à

Florianópolis, tanto que já
ficou conhecido por lá como

um dos interlocutores em prol
de Jaraguá na ·luta pela
instalação de mais um

cartório e de uma Delegacia
da Mulher, da Criança e do
Adolescente em solo

jaraguaense. É isso mesmo. O
vereador em questão é oJaime
Negherbom, figura já
carimbada nos corredores do
Tribunal de Justiça e na

Secretaria de Segurança
Pública, tantas foram as

viagens. De lá, Negherbom
ouviu recentemente que a

Delegacia da Mulher poderá
· ser instalada aqui, este ano, se
a prefeitura ajudar com mão

de-obra e mobília. Então, taí o
· meu recado.

Por Moa Gonçalves - (moagonçaiVBs@netuno,corn,br)

CARROS
A concessionária Dimas Hyundaicomemora. Todos os veículos da marca disponibilizados
paraJaraguá não param no estacionamento.

O casamento de Edson Junkes com a bonita Thayana Campos, no último
sábado no Baependi, estava glamouroso

-

PRESTEM ATENÇÃO .

<'Tem um novo vírus no pedaço. Chega através do e-mail com logo da Gol Unhas Aéreas,
dizendo que sua compra deu certo.Abra o olho.é só papo.

ESTÚPIDOS
Vejam só. Se o governo não tem culpa, nem aTAM, muitos menos o piloto; quem deve ser

responsabilizado pela tragédia aérea que matou aproximadamente duzentas pessoas em

Congonhas???? Bingo!!!! Acertou quem disse os passageiros que estavam em seus assentos

no avião. Claro, a probabilídadé de eles se acidentarem séria zero se não estivessem a bordo
doAirbus, entendeu?? Que absurdo, não??

FEIJOADA MOA
Os ingressos da Feijoada do Moa, que acontece dia 25 de agosto, na ComBat, já estão

sendo vendidos. Até dia 30 de julho o valor é: R$ 80,00 Feminino e R$ 90,00 Masculino.
Depois, o preço será alterado.

o boa gente
Adrianinho
Junkes com o

atleta do tiro,
Samu�l Lopes,
que fez uma
bela pontuação
no PAN 2007

@s�fi;;
(47) 3370-6845

• TE CONTEI!
Hoje à noite o goumet Hernani Gonçalves comanda a cozinha

para os amigos do futebol society do 7° Divisão. O cardápio
Rabada a láNani...

Sabe qual é o mais vendido souvenir do Pan? Uma camiseta

com a emblemática frase "Eu vaiei o Lula no Pan". Hi.hi.hi ....
**

Por favor não insistam. Eu não posso distribuir convites

(grátis) para a Feijoada do Moa. A minha lista de amigos é

muito extensa, já pensou???

Dia 1'5 de setembro acontece, em Schoroeder, a 2° Stammtisch
da cidade. Podem agendar!
**

No próximo sábado, numa promoção do amigo e promoter
Chico Piermmann, tem mega show com César Menotri e

Fabiano, naArena jaraguá.
**

,. O ator global Rodrigo Veronese, o Lucas da novela Paraíso

Tropical, que estará na Feijoada do Moa, será capa da Revista I}
Nossa, edição de agosto.

�

EM BAIXA: Usar tatuagem, segundo Glória Kalil, que
entende tudo de etiqueta e moda, ficou muito popular, todo
mundo tem uma.
**

EMALTA: viajar de ônibus, por enquanto, a sensaçãodemedo
émenor.

No sábado, 28 de julho, a partir das llh e 30min, acontece no
salão da Gruta do Rio Molha a Feijoada dos Acadêmicos da

Fatej, do cursomatutino de Processos In�ustriais.

FALANDO EM FEI.JOADA DO MOA
A .loja Discothéque, uma das mais poderosas do Shopping
Breithaupt, apresentará um desfile supimpa na festa, com as

modelos mais lindas de Santa Catarina. Quem viver, verá!

• DICA DE TERÇA
Acompanhar o
lançamento do
PARAJASC

"FRASE DO DIA

O destino dos homens é

a liberdade - Vinícius de
Moraes

o meu amigo Michael Marcos Kath, o popular Xexa, embarca
amanhã rumo ao Rio de janeíro. Ele vai acompanhar de perto PAN

2007. A tiracolo vão o irmãó Alexandre Kath, o Tandy e Leocassío

Franco, o Leo
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Cheiros que se transformam em arte. Este

é um resumo superficial do tema
escolhido para a coletiva anual da Ajap

(Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos). A
exposição., aberta na noite de ontem, reúne Cerca

de 15 nomes e tem como objetivo principal
homenagear os 131 anos de Jaraguá do Sul,
comemorados amanhã.

"Aromas da Nossa Terra" mostra as sensações
olfativas de cada um dos participantes quanto à

cidade. O resultado final é de criações livres e

surpreendentes, que vão desde as esculturas,
passam pelas fotografias e terminam em quadros
curiosos como o de Cristina Pretti. A presidente da
entidade buscou inspiração no cheiro adocicado do

tutti-frutti, elemento que dá o título à obra e divide

a atenção de quem a vê com os 300 chicletes
grudados em uma superfície de mais de um metro

quadrado de extensão..

Já os adeptos da escultura optaram por constitui,

la de resíduos industriais, no caso de Adão de

Oliveira, e de madeira com pitadas de essência de

banana, deAntonio Machado. Mas, a exposição
não termina assim. Ela tem ainda as fotografias de

Chan, Marcia Paloschi e Vera Trikes, o painel de
Rosemarie Borgmann e as pinturas a óleo de
Marlene Mann e Arlete Schedler. Além desses,
completam a "Aromas da Nossa Terra" os artistas

Bianca Oliari Macoppi, Marisa Kalfmann, Denise
Zimmermann da Silva, Valdete Hinning, Angélica
Fagundes, Maria Helena Feldens e Paulico.

A mostra fica aberta até o dia 20 de agosto na

sede a Ajap, instalada no térreo do Terminal· .

Rodoviário de Jaraguá do Sul, Bairro Baependi. O
horário de visitação é das 14h às 18h, sempre de

segunda-feira a sábado, com acesso gratuito.'

Aqui você GANHA...
Venha saborear um gostoso café espresso

com delíciosos doces e salgados

Nos "131 anos d� ,:araguá do Sul, você toma um

delicioso café na Confeitaria Doce Sabor

e ganhe de brinde um saboroso PRETZEL!
Alameda 25, sala

NAAGENDA

QUem se interessa pelo trabalho
dos artistas vinculados à Ajap já
pode se programar para visitar o

espaço da entidade mais vezes

este ano. É que depois de "Aromas
da Nossa Terra" a sala de

exposições recebe, na parceira do
Sesc (Serviço Social do Comércio),
a mostra de arte "Pretexto

Contemporâneo". Em seguida, é a

vez do curso de pintura com

Fernando Lindote, que culmina em

mais uma composição de obras e

num catálogo liberado ao público
em setembro, provavelmente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II PROGRAME-SE

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1

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

. SeX/Sáb/Dom/Qua/QuO
(15h40, 18h20, 21h - Seg/Ter)

.

• Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado
(Dub)
(19h30, 21 h20 - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Todos os dias)

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

JOINVILLE

• Cine Cidade 1

Harry Polter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h, 15h40, 18h20, 21 h - Todos os dias)

.� CI!!!lCld!!d!l .. ?
Ratatouille
(13h50, 16hl0, 18h30, 20h50 - Todos os

�a�
.

�__G.!Oll_M_!.!lll!.!!IJ
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(13h30, 16h10, 18h50, 21h30- Todos os

dias)
.

� eJ!!.!LM!!!!Ullt?
Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado
(Leg)
(18h, 20h, 22h - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50 - Todos os dias)

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

Qua/Qui/SeX/SegíTerjQua/Qui)
Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h10 - Sáb!Dom)
Transformers: O Filme (Dub) . <'

(211145. - Sába/Dom)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1

Harry Potter e a Orilem da Fênix (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos os dias)
• CíI!!LN!!!!ffialkt?

.

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h30, 16hl O, 18h50, 21 h30 - Todos os

dias)

.. � ... em.Il. .N!l�J!!arkt-ª
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h50 - Todos os dias)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h, 21 h20 - Qua/Qui/Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
Transformers: O Filme (Leg)
(21h20 - Sáb/Dorn)
Treze Homens e um Novo Segredo _

(1 9h - Sáb/Dorn)

• Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)

.

(13h40, 151140, 171140, 19h40, 21 h40 -

Todos os dias)

• _çíneJl�ull1.alK1.!i
uarteto Fantástico e o Surfista Prateado
Oub)
4h20, 16h30, 18h20 - Todos os dias)
uartem Fanlástico e o Surfista Prateado

"

eg)
?Oh10, 22h1 O-Todos os dias)

l.

'.CinfiNeumarkt 6
,alatouille (Dub)
(13h50, 16h2D, 18h40, 21h10-
uua/Qui/SexiSeg/Ter/Qua/Qui)
atalouille (Dub)
13h50, 16h20, 18h40 - Sáb/Dom)
rransformers: O Filme (Dub)

.

21h10 - Sáb/Dom)

,. O CO

• O DIA O OJE

. � Santo <;

Santa Luísa de Sabóia

�1833
D. Pedro I do Brasil toma Lisboa
de seu. irmão, D. Miguel.
�1969
A nave americana Apolo 11. volta
à Terra. Seus astronautas São
recolhidos pelo porta-aviões'
Hornet e postos em um vagão
especial de quarentena.

�1
.

Os criadores de Dolly, a primeira
ovelha clonada, produzem outro
fenômeno da engenharia
genética: a ovelha Polly, também
clonada, portadora de um gene
humano.

.

�2002
A Suíça adere à Organização das

.. Nações Unidas (ONU).

extra@ocorreiodopovo.com.br

10
Prefeitos obtêm verbas em Brasília

-:0 Correio do Povo, edição semanal de 18 a 24 de julho de 1987,
informava que as audiências mantidas pelo prefeito de Guaramirirn
em vãrios Ministérios, em Brasfla. naquele mês, resultaram em

perspectivas animadoras de atendimento, segundo depoimentos dos

próprios. O então prefeito de Guararnírirr, José de Aguiar, informou
Que para o Ministério da Educação, o seu .m'unicípio reivindicou a

construção de quatro salas para o Jardim de Infância Senhor Bom

Jesus, três salas para o pré-escolar da escola do Avaí, ajuda
financeira de Cz$ 500 mil para a Apae e, ainda àUxilio finànceiro para
Sociedade Atiradores Diana.

Para a Secretaria Especial de Ação Comunitária, Guaramirim pleiteou
e 'obteve canchas polivalentes, destinadas às comunidades de Poço
Grande, Corticeira, Barro Branco, Brüderthal e Caixa D'Água.

C IC o
Mande sua foto para o Extra

extra@ocorreiodopovo.COfTI.!l(LEI

Trabalhando com missionário no Canga, o padre Osnildo Carlos
Klann clicou as crianças da comunidade onde atua no país africano.

UTiliDADE PÚBLICA
� Inscrições
A Acijs promove de 6 a 9 de agosto um

curso de Interpretação. no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.

Inscrições pelo fone 3275-7017, o valor
é de RS 295 para não sócios.

II PREVISÃO DO TEMEO
.

Frio chega ao Estado

Uma nova frente fria se forma próximo de
Santa Catarina, mantendo as condições
de chuva com trovoadas. Temperatura
estável, declinando acentuadamente
partir da noite. Vento variável de norte a

sul, fraco a moderado com rajadas fortes
da noite para a noite.

• Jaragua do Sul e Região

HOJE

MíN: go C
MAX: 16"C
Chuvoso

> Fases da Ilia

QUARTA
MíN: 8"C
MÀXWC
Sol com nuvens

MINGUANTE CRESCENTENOV"-

. \.'15/06
.

) 08i06

i
22106

'\.

\

�lAGES
MiN: OOt MÁX: 13'

QUINTA
fvlíN: 5" C
MÁX: 15' C
Sol

SEXTA

Mift 6"C
MAX 17" C
NulJlarlo

CHEIA

30i06 .,_ <'

23/7
.

Ana Paúfâ
Antonio Schneider

. Arniloa Adam .s.

Beaício Géovanl B'arg
Bruna Marquard1

'

Christa J. SchusteÊ: . t))
Djummy Frànciê! Gnewich
Edemar Oec

.

Elvira PicoH G
Fabian
Fr�nklmn
Gabriella Kusz ..

lsmar Antonio schwanz
José Roberto Pinheiro Cyrimo Jr.
Juliana Tomelin
Lauro Vollz
Leonilda C. Winíreich
Leonilda da Cunha

Leopoldina ca Cunha .

Luciano Krisanski
Maikon Alu'ízio Postai

. Maria Joani C. Albuquerque
Monique Ortiz
Neusa Kekes Tanom
Ovideo Stiz
Pau lo Roberto Berri'

.

Rosani Plitze .....

Ruan Gustavo Motta I I

Samuel Patricio
Taiane Rnsa'Machado
Tatiane Albrecht,

24/7
Aaemir
Airton Feustel
Alcebiades dos SantosAlves
Berta Tecilla
Cirlei Patrício lIihio
Cristina Kleinschmidt Amarante

. Emilly Andressa Bachmann
Felipe Vicenzi

.

Gabriel E, PQgUa
Gabriela Cristina Tanom
Jonatas Castro
'José Menel
Julhinho Agostinho.'fomélin
Karen Enke (

.

Lorena Dalpiaz
Maira C.L. Staidel
Marineia de Fátima P. Teixeira
Mariza Sueli Engelmann

.,

Mauricio Ruan Melchioretto
Talíta Carvalho
Tomaz Casemiro Wenk
Valdir Bassani
Valdir Cristofolini
Victorüoni

a
�JARAGUÁ
DO SUL

MíN: 14" j MAx: 20"

1''' !. FLORIANÓPÓLlS -

MIN: 9'i MAX: 16'
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I
Eterna Magia

.

.

t!
Eva dIZ que.jameis deveria tee imerterido

•

no destino de Nina e Corrado. Jair conta

para Quinzinho que é seu pai. Pérola

implora que Eva não dê o anel a Zilda. Eva
mostra a Pérola onde o sortilégio foi
enterrado e descobre que o Centro foi
construído no mesmo local. Quinzinho diz

a Jair que seu pai é Joaquim. Pérola diz a

Zilda que ela jamais terá o anel. Clarà

guarda o anel em sua bolsinha. Elisa

abraça Padre Zuza e pede ajuda. Comado
organiza uma busca para encontrar

Ouinzinho. Rafael elogia a beleza de Loreta.

Marques avisa Joaquim que Jair escapou.
Carol conta a Conrado que Ouinzinho é
fill10 de Jair. Bruno diz a Inácia que não

I
•...quer provar nada a Zequinha. Nina diz que IMax está com ciúmes de Mauro, mas ele
v

nega. Max convida Pérola para sair, mas � .

ela diz que já tem cornprornsso com.

Mauro. Eva pergunta a Nina se ela ainda
sma Conrado.

� GLOBO -18H

� GLOBO -19H

Sete Pecados
Dante' garante a Clarice que estava

trabalhando. mas ela não acredita. Eliete
termina o namoro com Ariel. Tito leva Juju
e Teobaldo à delegacia onde eles
encontram Adriano. Romeu recebe alta do

hospital Barão manca Hércules vigiar
Custódia. Marli pede a Ariel que deixe
Eliete empaz. Miriat11 conversa c.om o tio

�
de xonqas, Fred, sabre a correnmna que
seu sobrinho deu para Estela. Daniela

promete a Ariel que vai observar Rebeca.
CustÓdia consegue roupas normais para
Berenice. Hércules vê Custódia entrando
no sebo em frente à boate. Custódia diz a

Berenice que ninguém pode saber o que
ela escondeu no armarío. nem mesmo

Gabriel. Perseu, Minerva, Ulisses e Irene
sào obi'igados por ��éia a fazer regime
Pedro vai à casa de Clarice. Juju apresenta
Adriano a Romeu. Vicente diz a Miriam
que o tio de Xongas não é confiável e os

dois acabam brigando. Beatriz vai a casa

de Barão.

Paraíso Tropical
. Olavo diz a Tais que ela precisa pegar o

passaporte de Daniel e fazer com que ele
assine o documento de abertura de uma

conta conjunta no exterior. Virginia aceita
o convite de Lucia e mente para Belisário
ao dizer que o jantar é só para mulheres.
Marion promete ajudar Tais a conseguir o
que Olavo está lhe pedindo. Neli lenta
dissuadir Joana, que avisa que vai
trabalhar para o dono de urna boate.
Urbano comenta com Alice que vai ter um
jantar na casa de Marion para Lutero. Alice
e Bebel trocam desaforos velados. Alice
avisa Olavo que quer ir ao jantar na casa

de Marion. Cássio diz a rvlateus que
descobriu tarde demais que queria ficar
com Lúcia. Carnila se perturba ao ver

Mateus, mas garante que vai mudar.
Antenor e Lúcia recebem os convidados
para o jantar de comemoração à união
estáveL Ana Luisa conta a Antenor e Lúcia
que adotará um menino. Joana vai à boate
de Cadeláo. Olavo e Bebel trocam olhares
no jantar de Marion. Márcia pede a

Gustavo para chamar Dinorá para jantar
com eles. Gilda diz a Virginia que ela devia
ter lhe contado que o jantar não era só
para mulheres. Vidal corteja Gilda, que
muda de assunto. Belisário, em casa

sozinho, sente-se rejeitado.

Extra TERÇA-FEIRA, 24 de julho de 2007 111
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� �BIOGRAFIA
Hebe Camargo seguiu o

caminho inverso do cantor

Rdberto Carlos e autorizou a

publicação de sua biografia.
O produtor do livro ,é Nilton

Travesso, diretor do "Saia

Justa", exibido pelo canal por
assinatura GNT. Nilton ainda

não definiu quem será o

autor da obra, mas já sabe

que planeja misturar a

carreíra da apresentadora
com detalhes de sua vida

pessoaL

��PARTICIPAÇÃO
novo esporte da Miss Brasil

-. Natália Guimarães é a

patinação no gelo. A bela

começa a ensaiar os passinhos
para o "Dança no Gelo" do

'Dornínqão do Faustão" que
volta ao ar depois de "Circo do

Faustão". Além de Natália,
quem mais confirmou

, presença na próxima edição do

quadro foi Luiza Brunet e a atriz
Cláudia Rodrigues. Na 1 a

edição do quadro quem levou o

troféu foi Murilo Rosa e na 2â,
Iran Malfitano.

os
policial ao'tr
Caras, a p'róxlma ÀQv�la
das oito da Globú;;'que
conta a história dê uma

moça ríca que 'fie,;}

conversar sobre a

Vou preparar mUitas
surpresas", desconvetsou
Aguinaldo.

.'

4 6 1

8 4- 2 9' 7

5 6 3 4

7 9 5 8

9 5 7

3 5 7 1 9

1 5 I'") 6L-

7 6 9 - 1 8

4 I'") 1c:

NíVEL Médio **

SOBRE O �OGO
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 ern cada íinha e

cada coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado 28 3x3 .

D Mande sua piada para o Extra:

l1xlril@Ocorreíodopovo.com.brE
Sogra mala
o sujeito está saindo do seu apartamento com uma mala e cruza

com o vizinho, que pergunta:
- Onde você vai com essa mala, Alberto? Tá se mudando?
- Ah: não aguentei mais a minha sogra me enchendo osaca! Pra
você ter uma idéia, só hoje ela me xingou de vagabundo, inútil,
preguiçoso, insensível, cretino, fracassado ... Cansei!
- O quê? Que velha folgada! Eu fico louco com essas coisas! Dá
vontade de matar, cortar em pedacinhos e jogar no rio!
- E o que você acha que eu tô levando dentro da mala?

Farmácia da Ilha
agora tem ° revolucionário

Urn produto 100% natura: e estimulante
sexual para 110m'lnS e mulheres

DISK ENTREGA GRATIS: 33702525

EMAGREÇA!

Contira 110SS0S

(}Je.ifumiJS �mf!0rttufos-E II (Infla de Coturatipos

.SOlUÇÃO
€) I ( (; 9 s £ S 1>

S p S , 6 £ Z it L

9 £ Z L t ç b g 6

r 9 €) S �. L 9 <; \:
9 ç <; (5 p g

IAMIGOS
IDo PESO,
CHEGOU! PARTICIPE!

A pal'tii' C)"! 1 <) Li"! julho
R E>p.é,nt.CJrlo$ PerTe,r" 197 \PBF

'1'N1tils llôh e 191< F 9935-9361

....V.1V.'..'!!:'!.111��()�9()��:(),�()111:��

j7 I: 6 L I, 9

C,L , 9 6 9

Oxx47 J055-PtOS p S C �

lJtenfiimento€;latelfeiJ'kJ.oerlume,(JOfn.b! 5 8 9 r- L Z
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EXISTE DE ALGAS PHJHA E Palcos Abertos levam

__

· .fl��� à comuni��de _;Cultivo de moluscos esta
suspenso na região norte
As medidas incluem também a .

proibição do comércio de
moluscos coletados nessa

I'fgião a partir do dia'18 .

As áreas de cultivo de ostras

e mexilhões dos municípios
catarinenses de Penha e São
Francisco do Sul estão fechadas

para a colheita devido à presença
de umamancha de algas nocivas
que está passando pela região..

O fechamento das áreas de
cultivo foi determinado pela
Seap/PR (Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca da Presidê
ncia da República), órgão coor

denador do PNCMB (Programa

-COMO DESENVOLVER EQUIPES

RApIDAS, FLEXíVEIS E DE AUTO

DESEMPENHO.

Nacional de Controle Higiênico.
Sanitário de Moluscos Bivalves).
As -rnedidas de contingen>
ciamento incluem também a

proibiçãó dD comércio de
moluscos coletados nessa região
a partir do dia 18 de julho:

Lotes de moluscos colhidos e

processados nos últimos dias
deverão também ser analisados

para verificar se não oferecem
risco ao consumo. Asmedidas de

contingenciamento e�tão sendo
adotadas através de uma

cooperação entre 'os órgãos da
esfera federal, estadual e o setor

produtivo de forma a evitar

-qualquer risco para o consumidor
e zelar pela excelente imagem

JOINVILLE receber o evento da melh t
Comap r e sen t_açõ e s maneira possível. Um palco com

'gr�.tuk:as. e aber tas -à 300 ��ti�cQbertâs�.p�t-iiulia
comunidade, os Palcos tenda. O objetivo, segundo a

que os moluscos produzidos em Abertos do. Festival de Dança organização, foi acomodar
Santa Catarina possuerrfem todo -

-de Joinville fazem um show à �elhor o público quli serttiêiô\
oBrasil. Ofechamentodasáreas

-

parte.lColaborando para a coberto, pode assisEii'com:mais
érestrito aosmunicípios de Penha

. derriocra tiza�?'6 da';dança�
r

conforto e cqmQçljçlaçle o ��e.!\tÇil.
eSão Francisco do Sul, sendo que invadem as praças, escolas, Para os palcos abertos.foram
não há risco para o consumo de empresas e hospitais da cidade selecionadas atr�ções de
moluscos produzidos em outras oferecendo oportunidade para

. qualidade, conforme padrão-do
. regiões de Santa Catarina. .

que todos possam �onferir Festival de Dança de [oinville.
'Também não há risco para 6 apresentações de dança. As modalidades são variadas e

consumo de peixes, camarões, Contam com a animação do inclue� momentos com aulas
polvo e outros frutos do mar. coreógrafo de quadros do de dança que, na Praça Nereu
'Somente os mariscos, ostras e Domingão do Faustão, como a Ramos, acontecem diariamente
berbigões têm a propriedade de Da�ça dos Famosos,

�
Sylvie a partir das 17h30. Outro Pa�çp

concentrar a toxina. A medida Lemgruber, Aberto que merece relevânc..1
.

será mantida até que o monito- O destaque maior na edição é o da Feira da Sapatilha, que
ramento da presença das algas 2007 é para a Praça Nereu entrega, sempre às 15 horas, a

nocivas demonstre que não há Ramos. Pública e localizada bem premiação dos segundos e

mais riscos para o consumidor. no centro da cidade, foi montada terceiros lugares da competição
. (jornal Floripa) uma estrutura especial para da noite anterior.

·6 PERFIL DO PROFISSIONAL

DA QUALIDADE
-A REVOLUÇÃO DO NOVO MILÊNIO
NO ATENDIMENTO E NAS VENDAS

-C.OMPROMISSO·

-LEALDADE

-UM PROGRAMA DE

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
-O QUE OS CLIENTES QUEREM

-COIIIJO LIDAR COM PESSOAS

DIFivEIS, FAZENDO COM QUE TODOS
TRABALHEM EM HARMONIA

E PRODUZAM MAIS E MELHOR.

-RESPONSABILIDADE

'A NOVA DINÃMICA DA LIDERANÇA
NA IMPLANTAÇÃO DOS PRINCíPIOS

DA QUALIDADE.

-O PODER DA LIDERANÇA
E;M MOTIVAR E OBTER O

COMPROMETIMENTO DE TODOS.

-COMO EVITAR PEQUENAS FALHAS

QUE PROVOCAM GRANDES PERDAS.

-O QUE COMEÇA ERRADO

TERMINA ERRADO.

-FALHAS DA GERÊNCIA E

COMO CORRIGí-LAS.

-OS SEGREDOS DOS.

GRANDES LiDERES.

·0 PODER DAS RELAÇÕES HUMANAS
-COMO TRANSFORMAR RESULTADOS

RUINS EM BONS RESULTADOS

-INOVAÇÃO - CRIATIVIDADE E AÇÃO

Data: 30 de julho a 02 de agosto de 2007

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

Informações e reservas: 9988-5063 c/ América

LIDERANÇA, COMPROMETIMENTO,
ATENDIMENTO E RELAÇÕES HUMANAS

TRABALHAREM EM EQUIPE

-AS BASES DA INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL PARA FAZER AS PESSOAS

ELIAS LOURENÇO
Fundou e dirige o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial.

Autor do livro: SUPERAÇÃO; I atitudes para o Crescimento Pessoal e Profissional:
Considerado um dos melhores Comunicadores Empresariais da Atualidade.E EM HARMONIA:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Civil),

"Se 'bl .c.: da�b � -l'_' .r., ,(})
"'

.

·*�>.sta-' �:",.",,'''', 'o: . opro ema'tul ,,1(f..tUVa, �'"�remOWl-eltO,�tlStar_ .: -"""',,,

-das:,l.s,f�1taslla .._�._: _
-v-

,.seo problemaioi.��a, ..
, ,revoltadas;,q���ncl.o,s�r. -

,. 1.·-' -doavião, dopooto.EJfiJeço -
. o-que aconteceu'', disse.

-

.

?PleJ'i!jJ.r� ..�RoniM ....â Deus:�úe;â·:gent¢��i.
. �,·.,J"WJMJ.·'� B;.presi;·.. ·

'"

��w$,;il�idpnte _" +condíções :de- obter à" "dente . afirmou 'que" o
-c :

om B avião da TAM resultado na caíxa-prera'do governo está fazendo uma

avião para que possamos inves-tigaçãosériaparaque
informaràopiniãopúbhca", não se acuse ou absolva
afirmou. Antes de iniciar o ninguém antes de uma

programa, o presidence se apuração. E pediu pru-
voltou novamente às dência. "Todo julgamento
famílias das vítimas, pediu prematuro é quase que

força e disse que eles têm irreeponsável. Em um mo

direito de ficarem revol- mento como este que temos

tados. "Eu queria mais uma 'uma tragédia, amelhorcoisa
vez �e dirigir aos parentes, que. temos que ter é pru-
aos amigos das vítimas, não dência para investigar cor-

para pedir paciência ou retamente, em vez de ficar

com-preensão, apenas para, fazendo ilações, culpando
pedir força. Porque as ou absolvendo alguém".

RASfuA
No programa semanal

e rádio, "Café com o

residente", desta segunda
eira, Lula apostou todas as
.

has na caixa-preta do
vião daTAM para apontar
as causas do acidente do
ôo 3054 , que matou pelo
menos 187 pessoasna última

terça-feira. Para ele, não há
nenhuma chance de que a

verdade não venha à tona.

TE1tÇHEIRA, 2411? julhw 2901 3·

APROVEITANDÓ:'o FERIÂDO
Já agendou as pedidas para a véspera.deête 25 de julho?
• Na Choperia Bierbude têm música ao vivo com o

sempre afinado Trio Acústico;
- Na Arena Jaraguá o espetáculo Tholl faz retorno, em'
show beneJicente cuja e!1!tnilda ti 1 kg dê.�limento;
- Na Moinho Discá os top DJs Fabricio Psçanhe,
Sandrinho e Gú fazem presença fec.hando com chave
de ouro a programação da temporada de férias da
casa.

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.pOra_saso.com !

i UM BONECO DE VOCÊ
¥.f
g
õ
o

:

Não é só Stallone ou Bruce Willis quem merecem ser

imortalizados no formato de bonequinhos. Que ter um de
você? O site Hera Builders (www,heEººwiJqers,çQmlc!JsJQm)
transforma fotos de qualquer pessoa em um boneco
colecionável de 30 centímetros. O serviço leva em

consideração acessórios (óculos, por exemplo), roupas,
tatuagens e qualquer outro detalhe, que o cliente queira,
Ainda é possível inserir sua voz pagando um valor extra. A
criação de seu boneco custa U$$ 425 e caso você queira
adquirir cópias adicionais o custo fica por U$$ 39,95 cada.

EM NOVO ENSAIO

A jaraguaense V;\Iian Milczewsky ganha destaque na mídia
novamente e :

lJ0' J ) a bola da vez do site Bella da Semana.

Destaque na pac;,na principal, toda beleza da garota faz

presença em ensaio excepcional. Valendo o acesso, reserve

o link: WWw.belladasemana.CQm.pf.
'

O NOVO ÁLBUM DE ANNIE LENNOX
Participações de peso! A ex-vocalista do grupo britânico

Eurythmics, Annie Lennox, convocou 23 artistas mulheres

para seu novo disco, "Songs of Mass Destruction", Nomes
como Madonna, Sarah McLachlan, Celine Dion, Fergie, Faith
Hill, Pink, Dido, Gladys Knight, kd Lang, Angelique Kidjo,
Bonnie- Raitt, Shakira, Melissa Etheridge, Anastasia, Joss
Stone e KT Tunstall integram a lista. Segundo a cantora, o
álbum será lançado no dia 2 de outubro, na capital britânica.

�

. '-� �._.,-:s�...��:�- ';"':0_<;

AINDA NA MOINHO
A agenda não pára, e a casa já anuncia: 11 de agosto é
OJ Murphy quem retoma à Jaraguá do Sul, trazendo
sua renomada balada I Lave Techno para entreter os

jaraçuaenses. Confira: www.moinhodisco.com.

DJ Rodrigo Fabro, no Momma Club. em Pomerode
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I ",,�
PF inicia perícia
em documentos
Senador p suspeito de ter tido
contas, pessoais pagas por lobista

BRASíLIA

A Polícia Federal começou
"

ontem a perícia nos documentos
de defesa do presidente do
Senado, Renan Calheiros

(PMDB-AL), que responde a

processo por quebra de decorono
Conselho de Ética da Casa sob a

acusação de ter despesas pessoais
pagas pelo lobista Cláudio

Gontijo, da empreiteira Mendes
Júnior. O laudo deve ser

concluído em 20 dias.
A PF fará uma detalhada

análise da evolução do

Renan Calheiros espera perícía da PF

patrimônio de Renan, e�t:re
2003 e 2007, quando ele alega

ter faturado R$ 1,9 milhão em

negócios agropecuários.
, As declarações de renda

dos últimos quatro anos do
senador foram juntadas aos

demais documentos a serem

periciados - notas fiscais de
�enda de gado' (com
canhotos), recibos de

pagamento, atestado de
vacina do rebanho, livro-caixa
das propriedades e guias de
trânsito animal (GTAs).

Os últimos papéis que
faltavam foram trazidos de

Alagoas no domingo, dia 22',.
após. quase um mês de
manobras para retardar o

julgamento do processo. '

O laudo não tem

finalidade criminal, explicou
o chefe da Diretor'iaTécnico- '

Científica da PF, delegado
Geraldo Bertolo. Se encontrar
indício de crime, o Senado

pode, no entanto, encaminhar
os autos ao Ministério Público.

• PELO MUNDO
Chávez deve propor reeleição, indefinida

O projeto de reforma da Constituição venezuelana, que inclui a proposta de(
reeleição indefinida para a Presidência da República, será apresentado pelo'
presidente Hugo Chávez nos próximos dias à Assembléia Nacional.

-

"Se fizer essa proposta e vocês [o povo] me tirarem daqui, vou embora.
Sempre disse que, no dia em que o povo não me quiser, saio e não vou chorar

( ... ) se não me querem no comando, eu também não vou cuerer; disse Chávez
no domingo.

A nova Constituição deverá conceder o caráter socialista ao país, conforme
anunciou há alguns meses o próprio presidente. O nome da país poderia estar
eme.as modificações. De República Bolivariana da Venezuela poderia chamar
se RepúblicaBolivariana Socialista da Venezuela.

'

A oposição afirma que a proposta de reeleição indefinida atenta contra a

democracia e impossibilITaria a a�ernabilidade na Presidência. "Isso é reeleição
, vITalícia, é um projeto antidemocrático de perpetuação de Chávez no poder', disse.

TERREMOTO NA CHINA Cerca de 18 mil pessoas perderam suas

casas depois que um terremoto de 5,7 graus sacudiu aregião de '

Xinjiang, noroeste daCbína, na última sexta-feira, 20. O tremor
causou o desabamento de 4.600 casas. O desabamento de 470
estábulos matou mais de 400 cabeças de gado.
, '

'

AL-OAEDA EM AÇÃO Osama bin Laden está vivo em uma região-da
fronteira entre o Paquistão e_ Afegánistão, afirmou Mike McConneJI,
chefe dos serviços de Inteligência norte-americana. Ele atirrna que a

,

AI Oaeda está decidida a provocar danos maciços contra os Estados
Unidos.

',E',RE-SE
",,' 'EneER.

Acerele o ntmo ae sues CQllquisfas na Fellows' Idiomas.
• •
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•
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Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)
www.fel1owsidiomas.com.br

fellows@netuno.com.br

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS.
NO MÊS DE JULHO 2007:

Cheque para 10 .de -agosto e

20% desconto nas

2,primeiras mensalidades.

(Agosto e Setembro)
Matriculas
Abertas

, '

i
7

,327 475

Aqui vocêtem:
- Método modemõ.
- Aulas dinâmicas.

. "

- Material importado específico para
adà/escentes é adultos.
; ,- .

- MáxiniO 6 alunos por turma.

- Reposiçâo de aula sem custo.

-;- :: Ma;terial totalmentf; .
_ I

'em- inglês ou espanhol,
,ilustrado e ceicriao (facilita a fixação).

;' - St3n:l �axa dê matrícula. " - -

= Convênio 'com WEG, Maiisní; Malwee
e Hospital São José .

.

,�

Início das aulas: 06.08.2007

Fellows' Language School Ltda�R)
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desejos de boa sorte da Comissão
Organizadora. Os jogos iniciam
amanhã, às 8h.
A cidade sede terá represen

tantes de quatro entidades -

Apae, Ajadefi,AMAeMDAV
A Comissão Central Organiza-

_

dora será no Parque Municipal
de Eventos, onde acontecerão
também as disputas de bocha
(deficiente físico e auditivo). A
primeira competição dos atletas
jaraguaenses será no Baependi,
amanhã às 8h30. A bocha
masculina (deficiente mental)
joga contra Brusque.

Jaraguá do Sul compstirá nas
modalidades de atletismo
masculino (DA eDM), feminino

Atlético e Garibaldi
na final do Varzeano

CÉSAR JUNKES

Garibaldi venceu o Atlético (branco) nos pênaltis e é um dosünaüstas

5 de agosto, no João Marcatto. _

N a primeira partida, o

Barrabaxo I Tranze o Pé saiu na

frente pot 2xO, com gols de _

Jackson e Sivoner. Mas o

Garibaldi chegou ao empate com
Cristiano Romuldo e Sérgio, e

venceu nos pênaltis por6x5. Na
seqüência, o Atlético abriu _

o

placar com Rafael, no segundo
tempo, e Jefferson empatou, a

cinco minutos do fim. Nos

pênaltis, melhor para o Atlético,
quevenceu por 4x3.

TERÇA-fEIRA. 24 dr jUlho de 200J 115

Começa hoje em Jaraguã do Sulo 3° Parajasc

Os 70 paratletas de Jaraguá do Sul foram apresentados no último sábado, na Arena Jaraguá
(DA), bocha feminina (DM), DM), natação feminina (DF) e e DM), vôlei feminino (DA) e

bocha masculina (DA, DF e masculina (DF e DM), tênis de xadrezfeminino (DA).
DM), futsal masculine (DA e mesa feminino emasculino (DA

Abl'rtura sl'rá às 19h30, na

Arl'na Jaraguá, com show
do Circo Tholl

JUlIMAR PIVATTO

JARAGUÁ 00 SUL
A partir de hoje, cerca de 2

mil atletas de 52 cidades estarão
em Jaraguá do Sul, para as

disputas do 3º Pàrajasc (logos
Paradesportivos de Santa

Catarina). A festa de abertura
será às 19h30 naArena Jaraguá,
com a apresentação do Circo
Tholl. No último sábado, os 70

paratletas que representarão
Jaraguá do Sul foram

apresentados e receberam os

JARAGUÃ DO SUL
O 25ºCampeonatoVarzeano

"Raul Valdir Rodrigues" já
conhece os finalistas. As duas
semifinais, que aconteceram

sábado no Estádio João
Marcatto, foram decididas nos

pênaltis, com Atlético Esporte
Clube e Grêmio Esportivo
Garibaldi carimbando a vaga.
Kiferro Esporte Clube e

Barrabaxo I Tranze o Pé

disputam o terceiro lugar. As
duas partidas acontecerão no dia

'PROGIIAMAÇãO
21/Q7' Prefeitura nos Ba,irrós

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

Final do Festival da Canção Sertaneja e Popu1ár
local: Sociedade Esp. e Rec. Aliança - Rio Cerro II
Horário: 19h

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

_

Horário: 17h30min
.i

\'

25/07 Sessão Cívica Solene Comemorativa ".Jaraguá do Sul 131 anos"
'local: Praça Ângelo Piazera . _.

_

Horário: 9h

Desfile Festivo "Jaraguá do Sul131 anos"
local: Rua Reinoldo Rau
Horário: 15h

�

,

'. ,i �
. -".7 �

Gravação do ProgramaGalpão Crioulo-Especial
local: Arena Jaraguá;,'
Horário: 18h
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COLETIVAS: FUTEBOL E BASQUETE FEMININOS GARANTIDOS NA DECISÃO DO PAN-AMERICANO·

.... Futsal estréia com vítõrta
contra seleção da Guatemala

BETO COSTNGBFS

Jogo não teve grandes
emoções e jogadores
reclamaram do piso

.

RIO DE JANEIRO

Brasil venceu aGuatemala na
estréia nosJogos Pan-americanos
do Rio de Janeiro. O resultado
final, de4Xl deu aos brasileiros a

liderança da chave A, com três

pontos, mesma pontuação do
. Paraguai, mas commelhor saldo
de gols. Ciço, Valdin,Marquinho
e Falcão anotaram os gols
brasileiros e o goleiro Mérida fez
o de honra pra a Guatemal�.
Hoje, às lOhl5, o Brasil enfrenta
Cuba.
A seleção feminina de

basquete derrotou Cuba por

Brasileiros comemoram um dos gols na vitória por 4x1 diante da Guatemala

79x60 na semifinal e vai decidir o
ouro, hoje, às 15h30. No futebol
feminino, o Brasil venceu o

México por 2xO, com dois gols da
lateral-esquerda Rosana e

buscam o bicampeonato da

competição, nesta quinta-feira,
26, ao meio-dia. Os brasileiros

ThiagoMonteiro,HugoHoyama
e Gustavo Tsuboi avançaram às

semifinais do torneio de equipes
do tênis de mesa, hoje, às 12h30.

Esqui, pentatlo e salto
com vara Jevam ouro
RIO DE JANEIRO

O brasileiro Marcelo

Giardi, oMarreco, confirmou
as expectativas e garantiu
ontem a medalha de ouro no

wakeboard, modalidade que
faz sua estréia nos Jogos Pan
Americanos como prova do

esqui aquático. Classificado
para a decisão com folga nas

eliminatórias, quando foi o

primeiro colocado, Marreco
anotou 82,45 pontos contra 81
pontos do canadense Brad
Buskas. Amedalha de bronze
ficou CCom o argentino
Edgardo Martin.

Outro ouro veio no

pentatlo moderno, com Yane

Marques. No atletismo, teve
bronze nos 10.000' m, com
Lucélia Peres ficando atrás da

norte-americana Sara

Slattery e damexicanaMaria
c,

DIVULGAÇÃO

Marreco: ouro nowakeboard

Rodriguez de la Cruz. Fabiana
Murer corifirma o favoritismo e

leva o ouro no salto com vara

e, nos 5 mil metros, Marilson
Gomes dos Santos, fica com o

bronze, depois de liderar até os

milmetros finais.

Brasileirão Série B ,CLASSIFICAÇÃO

13° Fortaleza 17 13 5

14° São Caetano 17 13 4

15°
.

Santo André 15 13 4

16° Ceará 15 13 4

CLASSIFICA ÃO
.

Resultados -133 Rodada
América-RN 2x1 Atlético-PR
Juventude 2xO Internacional
Vasco 4xO Atlético-MG
Corinthians Ox3 Nautico
Cruzeiro lx2 São Paulo
Grêmio 1xO Flamengo
Fluminense 3xO Goiás
Santos 3x1 Figueirense
Paraná 1 xO Palmeiras

Sport 3x3 Botafogo

Col. Time
1° Cricitima
2° Coritiba
3° Brasiliense

4° . Vitória
5° Gama

6.1· Manlia
yo Barueri

80 Portuguesa
90 Ponte Preta

100 Ipatinga
11c CRB
12° Aval

PG' J ,V
25 12 7

22 13 <' 6
22 13 6

21 13 6
20 12 6

Col, Time
10

.

Botafogo
2° São Paulo
30 Paraná
4° Grêmio
5° Vasco

E
4

4
4

.3
2

o GP
i 26
3 11
3 2G

4 "11
4 21

GC S6

15 11

5 fi

15 5

14 -3

15 6

6° Goiás 20 13 6 . 2 5

7° Fluminense 20 12 5 5 2
8° Cruzeiro 19 13 6 1 6

90 Palmeiras 19 13 5 4 4

100 Sport 18 13 5 3.5
110 Santos 18 13 5 3 5

120 . Internacional 17 13 5 2 6
130 Figueirense 17 13 5 2 6
14° Atlético-PR 16 13 4 4 5
150 Atlético-MG 16 13 4 4 5
160 Juventude 14· 12 4 2 6
17° Corinthians 14 12 3 5 4

.

180 América-RN 10 13 3 1 9
19° Náutico 10 13 2

.

4 7

20° ,Flamengo 8 10 1 5' 4

21 17
.

4

17 9 8

28 26 2

16' 16 O

23 21 2

19 19 O
16 18 -2

19 22 -3

20 18 2

17 19 -2

15 19 -4

10 13 -3

11 24 -13

16 26 -10
13 19 -6

Amanhã
19h30 - Atlético-PR x Cruzeiro
19h30 - Goiás x Santos
20h30 - Náutico x Grêmio
20h30 .flamengo x América-RN
21 h45 - Palmeiras x Vasco
21 h46 - Figueirense x Corinthians
21 h45 - Internacional x Paraná
Quinta-feira
20h30 - Botatoqo x Juventude
20h30 - Atlético-MG x Fluminense
20h30 - São Paulo x Sport

17° Remo

18° Santa Cruz
19° Paulista

20°. üuano

PG J V
29 13 9

23 13 7
22 13 6

21 13 7

21 13 6

20 13 8
20 13 5

18 13 5
18 13 5
18 13 5

17 13 5
17 13 5

GP se SG
27 13 14

18 13 5

21 18 3

29 14 15

18 18 O
26' 21 5

21 20 1

18 16 2

E
2

2
4

O

3

2

5

3
3

3

2

2

2

5
3

3

2

4
3

1

o
2

4
3

6

4

3

3

5
5

5

6
6
6
4

6

6
7

6
7

9

19 20 "-1

12 14

18 17

24 27
14 21

16 16

15 18

18 24

21 25
21 22

14 13 4

13 13 3
12 13 3
10 13 3

16 25 -9

17 27 -10

Resultados -133 Rodada

Ipatinga 2x1 Santo André

Portuguesa 1xl CRB
Brasiliense lxO CRB
sao Caetano Ox1 Avaí
Coritiba 4xl Barueri
Santa Cruz 4x4 Remo
Criciúma 2x0 Vitória
Fortaleza 2xO Ituano
Marilia 2x2 Ceará
Paulista 2x1 Gama
143 Rodada
Amanhã
20h30 - Coritib? x Ponte Preta
20h30 - Santa Cruz x Ceará
20h30 - Criciúma x Ituano
20h30 - Brasiliense x Vitória
20h30 - Portuguesa x Avaí
20h30 - São Caetano x Remo

6 20h30 - Ipatingà x Barueri

�4 ' 20h30 - Fortaleza x Santo André
20h30 - Marília x Gama

-1 20h30 - Paulista x CRB

-2
1

-3
-7

O
-3

,
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Rua CeL Procópio Gomes de O»Weíir,a,,4lD._(j)
Centro • Jaraguá dó SIJI- s..:l1Ita úi!iiil:r"mOOl

Fone: 47 3055.0887
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