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Região não desiste','
de ter um campus
da UFSC este ano

• PÁGINA 4,
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Trupe de Danny Ocean
��lta a ser-boa pedida
cinematográfica da semana

Vídeo mostra
'Bertoldi apoiando'
"Coca�� Ferraz

• PÁGINA 3
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Defesa Civil

promete laudo
da Arena �oje �'" .:
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Bocha no Parajasc e

,exewllio de .supera�ã�
�

r,

"

.
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, Modalidade novaDO Parajasc, a bocha páraolímpjca, adaptélda para atletas çom paralisia c�r�bral, çbama at�nção délspeSSOas.que passam no Pavilhão A

do ParqueMunicipal de Eventos. Com os pés, com asmãos; com a cabeça eàté com a língua,ns paratLetas del1Jonstram superação ealegria emcompetir.
If PÃGiNA16

ESTATíSTICA DE ACIDENTES
r

'DE TRABALHO E PREOCUPANTE

0!:'.�.�gç.�ª
Nossa equipe parabeniza os'

_

QESPACHANTES pelo seu dia
,

NOVO ENDEREÇO. anexo aatóelétrlca Globo

Rua Bernardo Dornbusch, 1111 . sala 01 Jaraguá do Sul se
473372-3075 - knjaragua@hotmail.com
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Crise de autoridade
O Brasil - e a crise aérea, e

a incompetência do Governo
Federal - acabam de enterrar

uma das mais ilustres figuras e

um dos mais proeminentes
políticos que este País já
conheceu: Waldir Pires. Sé

alguém com menos de 30 anos'
ler a frase acima e tiver

acompanhado o noticiário desde
o acidente do avião daGol com
o Legacy, vai dizer que

este jornal endoidou. Afinal
de contas.. nos últimos dez
meses Waldir Pires parecia
completamente-perdido frente
ao caos, não dizia coisa com

coisa e não mostrava nenhum
indício de liderança, ou

comando.
Pois bem: este Governo (leia

s€ Lula, que se diz amigo de .

Pires) cozinhou no cargo mais

IIEste Govl'rno cozinhou no

cargo um homl'm que durantl'
toda sua vida pública foi
um exemplo"

delicado e visado do Brasil de

hoje um homem que durante
toda sua vida pública foi um

exemplo de retidão e eficiência.

Seja como governador daBahia,
como ministro da Previdência,
foi o que se pode chamar de
"autoridade" (coisa rara em

terras verde-amarelas). No
entanto, aos 80 anos, já sem

condições de assumir

plenamente uma função como

a de ministro da Defesa,Waldir
Pires foi "sendo deixado" no

cargo enquanto o mundo

desmoronava emvolta do Palácio
do Planalto.

O ato detrádeiro foi ainda
mais triste: Waldir Pires negava
à imprensa veementemente que
tivesse pedido demissão,
enquanto que o Palácio do
Planalto informava a imprensa de
que oministro tinha pedido para
sair. E, a esta altura, Nelson
Jobim já eraministro.O que falta
aí não é vergonha na cara, é

éarátermesmo.

Aliás, o próprio Jobim ence

nou uma pantomimana posse, ao
dizer que o que havia era falta
de autoridade no caso do caos

aéreo. Falta de autoridade de

quem, cara-pálida? Se estava se

referindo a Waldir Pires, é

verdade. Mas é mais verdade, isto
sim, que faltou autoridade ao
'chefe dele, até para d�miti-lo.

• PONTO DE VISTA
{�

Seminário da Qualidade traz
oportunidades para melhoria

No próximo dia 3 de

agosto, o Núcleo da Qua
lidade promove mais uma

edição do seu seminário

anual, oferecendo excelente

oportunidade para que as

empresas e os empreende
dores tenham acesso a

informações e aos processos
de melhoria da qualidade.De
maneira oportuna,
seminário tem corno tema

central "Qualidade ao

alcance de todos", buscando
quebrar paradigmas ainda
existentes de que apenas as

organizações de maior.porte,
ou aquelas com grande
estrutura, têm condições de

alcançar níveis de eficiência

que a qualíficam para, Q

acirrado mercado," seja na

dimensão- local ou no

comércio internacional. Esse
tema, por sinal, marca a

-'1

o

atuação dos núcleos ACI}S
APEVI e se constitui num

desafio diário para os

empreendedores sob a

atuação da equipe de
coordenadores das duas
entidades.

Para o evento que acontece
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, a organização
conta com a participação de
profissionais, estudantes e

empresários de todos os

segmentos, possibilitando a

disseminação de informações
e a promoção da evolução da

gestão e do. controle da

qualidade nas empresas por
meio da troca de experiências
e motivação dos participantes.

-: Para isso, uma programação
-

muito ampla será cumprida no
seminário, com seis painéis
temáticos simultâneos apre
sentando projetos bem

• Paulo César Chiodini,
Presidente daACIJS

Associação Empresarial de
Jaraquá do Sul

sucedidos comoPrograma 5S's,
Círculos de Controle de

Qualidade,' Indicadores de

Desempenho, Controle' de
Qualidade, Gerenciamento de
Processos e ISO 9000; Um dos _

destaques da programação é a

palestra "Nascidos para·

vencer!", com Rogério Caldas,
escritor, conferencista e

consultor de marketing moti
v�cional, considerado um dos
melhores especialistas em

preparação e motivação'de
seres human�s no Brasil.

É, portanto, uma atividade .

para a qual convidam os as

sociados e mesmo os erripiê:;
sários que não párticipam dos
nossos núcleos, que terão a

oportunidade de conhecer a

estrutura que as nossas

entidades podem lhe oferecer
na buscá da capacitação e da
melhoria da gestão.

• DO LEITOR

OS transqênlccs tem futuro?
Alvo de violentas campanhas

das' organizações ambientais e

em alguns casos até de governos,
os transgênicos sempre foram
visto como vilões. Até a pouco

tempo, todos os desenvolvimen
tos de plantas e animais mais

eficientes se baseou na seleção
induzida isto é, na utilização
como reprodutores dos melhores
espécimes. Os transgênicos são

uma linha de desenvolvimento
totalmente nova pois, visa

introduzir no DNA de uma

planta um fragmento vindo de
outro ser para dar à planta
receptora resistência a pragas ou

pesrícídaê.
.

Embora causem polêmicapor
causa do risco potencial de se

produzirmutações perigosaspara
o ambiente, .o potencial de

.

redução "na quantidade de

pesticidas é muito animador.
Uma notíciaanimadora é o novo

posicionamento da Embrapa
que, depois de ter seus labora
tóriospraticamente fechados por
causa das ações judiciais

movidas peloGreenpeace e Idec
- Instituto de Defesa do
Consumidor de 1998 a 2002,
orienta suas pesquisas para o

algodão e cana-de-açúcar além
de manter a pesquisa de um

feijão resistente ao mosaico.

No caso do algodão busca-se
uma espécie resistente ao bicudo
que é a causa de um consumo

enorme de pesticida no seu

combate além de ter provocado
a migração do cultivo. Em

relação à cana-de-açúcar busca
se uma variedade resistente à

broca gigante que tem afetado
muito as lavouras do 'Nordeste
além de buscar-se uma maior

resistência à falta de chuva.No
caso do desenvolvimento de

tecnologia para a agricultura,
devemos lembrar que as pragas
e condições existentes no Brasil
são muito diferentes . das
encontradas nbs países e por isto
precisamos desenvolver soluções
viáveis para nós.

• Lourival Karsten, administrador

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte TilT1es New Roman 12 e podeni
ser enviados por e-mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br. ou p�r carta no endereço Coronel .

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19: E obrigatório informar nome
completo, profissão, *ÇPF e * telefone (* não serão publicados).

• DOS BLOGS
GILBERTO DlMENSTEIN .� palavradoleitor@uoLcom.br

A tragédia da surdez anunciada
.Ern 2001 .um grupo de rnédicós sãiu pelo Brasil para medir a audição do
brasileiro. Descobriu-se que 18% dos estudantes não ouviam direito, boa parte
deles apenas porque não sabiam limpar direito o ouvido. Não limpar direito
significa usar uma série de inst��mentos, entre os quais o cotonete. Um
tratamento de apenas 30 segundos.Daí se vê comomedidas simples poderiam
estimular milhões de estudantes ti ter um desempenho melhor. Digo milhões

porque.nas escolas, há milhões de jovens que não enxergam direito pela falta
de um par de óculos, não se concentram porque são anêmicas ou porque

, sentem dor de dente. São problemas simples de serem tratados; simples e

baratos,Bastaria armliar os proçramas de saúde para a escola. A surdez é.
mais um caso da nossa estupidez das tragédias anunciadas.

Telefone: 47 3371-1919 - Fax: 3276-3258
Plantão Redação: 8835-1811' - Plantão Comercial: 88351872 _"

E-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br-comercial@jornalcori-eiodopovo.com.br
.
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Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 ,
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Ruindo
A tríplice aliança formada

pelo PMDB, DEM e PSDB, que
se alinhou ao governador
reeleito Luiz Henrique da

Silveira, terá sobrevida nas

eleições municipais de 2008 r

Pelo andar da carruagem em

Joinville, terra do governador,
tem tudo para ser cada um por

si e salve-se quem puder.

Bastidores
Vereador Rudíbert Tank e o

ex-prefeito Osvaldo Jurek,
ambos do PMDB de Schroeder,
foram conversar. com o

secretário de Infra-estrutura e

deputado federal Mauro

Mariani, do mesmo partido e

provável candidato a prefeito
de Joinville. De olho nas

.

eleições de 2008, pediram obras

para o município.

Queda de braço
Continua a disputa por

cargos na SDR de Jaraguá do
Sul. Até hoje o quadro
definitivo de gerências não foi
anunciado.Lá dentro, o

recomendado é andar de
costas para as paredes. O

PMDB, que queria o cargo da
tucana Niura Demarchi,
ganhou uma diretoria no porto
de São Francisco do Sul.

Fico
Como a coluna já informou,

Rudolfo Gesser (PP) continua
na presidência da Câmara.
Diz que Jaime Negherbon
(sem partido), que deveria
substitui-lo nesre segundo
semestre, não é mais do bloco
que, por acordo, elegeu
Carione Pavanello (DEM) e

os presidentes seguintes até

2008. Como não houve novo

acordo, diz Gesser, ele fica.
Nova eleição da mesa

diretora só em dezembro, já
que em Jaraguá o mandato é
só de um ano.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

•

Mt}II�/,. o:.,,.,tli '" p,.1! JtlI'tlglltl 11(0 Sul...$C

Amigos para. sempre
Vídeo da Juventude do PSDB de Araraquara (SP), com data

de 17 de julho, quando de sua última viagem a Brasília, mostra o

prefeito Moacir Bertoldi (PR) participando de um churrasco e

pedindo votos paraAntonio "Coca" FerrazPinto, candidato tucano
a prefeito daquela cidade. Para quem não lembra, "Coca" Ferraz é
o engenheiro que o prefeit6 trouxe de lá para fazer o Projeto de

Mobilidade Urbana, o polêmicoTransjaraguá, uma adaptação sem
grandesmudanças do antigo Transfácil do governo do ex-prefeito
IrineuPasold (PSDB)�Comnen.humaobra feita até hoje, exceção
de um ponto de ônibus. Bertoldi gravou discurso pedindo votos
para Ferraz, e que levou daquiR$ 350mil da prefeitura a título de

serviços prestadõs e a quem rotulou de comperente o'hastante

para governar aquela cidade. O vídeo está no endereço
www.youtube.comiwatch?v=fOgZzawoPv4

Brincalhões (1)
Câmara dos Deputados analisa projeto de lei para reduzir. a

alíquotamáxima do ISS sobre transporte coletivo de passageiros. O

autor, deputado SérgioBrito (PDTBA), exibe pesquisa doMinistério
dasCidades- 35% da população desloca-se apépor falta de dinheiro
para acreditar que, caindo o imposto, também caem os preços das

passagens. O deputado deve ser um brincalhão.

Brincalhões (2)
Também naCâmara dos Deputados rolaprojeto do deputado Paulo'

Piau (PMDB:MG), que prioriza a tramitação de processos por crimes
comuns e de responsabilidade contra detentores demandate eletivo.
O objetivo da proposta é dar rapidez ao trâmite de processos penais
nos quais os políticos são réus,'para que a sociedade ten.ha pleno
conhecimento dos atos de seus representantes.Outro brincalhão.

RETRANCA

Aliviando
Supremo Tribunal Federal decidiu não aplicar a lei

8429/92, que trata da Improbidade Administrativa aos

agentes públicos. Os ministros do STF aprovaram a tese

de que os agentes 'públicos já estão sujeitos à lei 1079/

50, sobre processos por crime de responsabilidade. Esta
lei, porém, tem penas mais brandas e garante foro

privilegiado às autoridades, diferentemente, da outra,

que pune a má conduta dos agentes públicos com rigor,
incluindo a obrigação de devolução dos recursos públicos
desviados e a perda dos direitos políticos por oito anos.

Aliás, Jaraguá espera por sentença de juiz no caso de

improbidade denunciada e comprovada pela CEI da

Câmara, Tribunal de Contas e Ministério Público contra

o prefeito Bertoldi.

Casa nova?
Prefeito de Guaramirim,Mário Sérgio Peixer (DEM), estaria

com um pé no PSB. E já em tratativas com a comissão

provisória de> partido em Jaraguá do Sul, que resiste à

interferência do deputado federal Djalma Berger. O
parlamentar nomeou Celso Pirmann, homem de confiança
do prefeito Bertoldi, para comandar a sigla. O prefeito aceitou
negociar em troca de apoio de Berger a projetos que a

prefeitura tem em Brasília.

De saída
Pode ser meteórica a passagem do Articulador para

Assuntos de Governo da prefeitura de Jaraguá do Sul,
Antonio Carlos Dias, pela presidência da comissão

provisória do PRB, e do partido em seu atrelamento ao

prefeito Bertoldi. Pelo que se sabe, a ordem de despejo não
demora muito.

.

Tramando
Tem gente querendo puxar o tapete do diretor do

presídio de Jaraguá do Sul Ivo Ronchi. Em compensação,
com folha de serviços para lá de boa, tem todo respaldo
de gente que não precisa de cargos para satisfazer

interesses políticos. Ronchi já é uma espécie de

patrimônio

É mole?
Deputado João Mattos (PMDB), de Ituporanga, teve

exatos 682 eleitores em Gaspar. Esta semana ele

'agradeceu', ao dizer que não vai se empenhar pela
construção de uma nova ponte sobre o rio Itajaí-açu- a,

atual, interditada para caminhões está prestes a desabar.

Vai, sim lutar pela construção de ponte na vizinha Ilhota,
onde levou 1.123 votos.

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, TV e mundo artístico, ou seja,
o mundo que interessa a você.

.

I ,----
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J1 DE JUL�O: DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Mais de· 100 trabalhadores

se feriram só nesse semestre
Estatística dos
bombeiros mostra

que número de
acidentes cresceu

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
O Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do Sul
teve 122 tegistros de atendimen
to a pessoas que se acidentaram
durante o horário de trabalho
somente entre os dias 1 º de

janeiro e 25 de julho deste ano.
O número é superior ao do
mesmo período de 2006, quando
estes casos chegaram a 114.

Na opinião do sub
comandante da corpora

ção, [ean Carlos Walz, essas

estatísticas demonstram,
principalmente, a falta de

atenção de funcionários e
f'

empregadores com a própria
. segurança. "Temos uma

quantidade de feridos bastante
alta na cidade", enfatiza.

Porém, ele explica que grande
parte dos chamados acidentes
de trabalho não causou risco de
morte às vítimas por se tratarem

de simples cortes pelo corpo ou
quedas de alturas pequenas.
Conforme a mais recente

i
Em junho, máquina tombou e matou um homem no Alto Garibaldi

pesquisa divulgada pelos
ministérios da Previdência e do

Trabalho, o maior número de
acidentes de trabalho envolve
as mãos .

Mesmo assim, a preo

-cupaçâo aumenta a cada
ocorrência deste tipo. Uma das
dicas do bombeiro é para os

empregados de construtoras.

"Os acidentes são poucos, mas

quando acontecem, no geral,
ocasionam ferimentos graves",
diz. Para evitar que os operários
façam parte desta estatística é

preciso seguir alguns cuidados
básicos como o uso de luvas,
cinto de segurança, capacete
e óculos.

O QUE É: De acordo com

oartigo 19dalei8.213,de 1991,
acidentes de trabalho são

aqueles que acontecem

quando o empregado está a

serviço da empresa ou dentro
do trajeto entre a casa e o

emprego. Além disso, também
entram neste critério as

doenças provocadas pel�
atividade desenvolvida.

Duas pessoas ficam feridas
em ·capotamento na BR-280
CORUPÁ foi encaminhada ao Hospital

São José.
JARAGUÁDOSUL-Na

tarde de ontem aconteceu uma

batida entre a S10 da Polícia

Civil do município, placas
MEA-6841, de Florianópolis, e
a Ipanema placas LZP-6301, de
Jaraguá do Sul, na Rua Arthur
Gumz, Vila Nova (perto da

Ciretran).
Segundo testemunhas, o

condutor da Ipanema teria

cortado a frente da SI O.

Ninguém se feriu.

-

Duas pessoas ficaram
feridas' no capotamento que
aconteceu ontem, par volta
das 9 horas, na BR-280 (perto
da Serra de São Bento). O
Kadett placas LXT-1380, de
São Bento do Sul, conduzido
por Reni Kiatkowski, 35 anos,

rodopiou na pista e capotou.
O motorista teve ferimentos
nas mãos, pés e rosto. A
carone ira Jaiene Lilian Vieira,
28, que teve escoriações no

rosto e sentia dores de coluna,

Acidente aconteceu perto da Ciretan no bairro na Vila Nova

Município se prepara para
realizar o 2° Stammtisch
SCHROEDER previamente inscritos".O custo

O 2º Stammtisch que se da inscrição é de R$ 100 por

realizará'no dia 15 de setembro grupo e cada equipe pode
está com as inscrições abertas contar com no máximo 30 inte

para quem queira participar, O grantes. O termo stammtisch é

JARAGUÁ DO SUL Piotto, Botelho afirmou, na evento se realizará na rua Paulo formado,da junção das palavras
O professor Cláudio Piotto, semana passada, que o local Jahn e o horário da festa será stamm, que signi. fica tronco e

um dos idealizadores da ainda não foi definido. das 10 às 17 horas e os tisch, que sígnífíca mesa. Ou

instalação de um campus da Na audiência pública re3lizada interessados podem entrar no seja; numa tradução fiel "mesa

UFSCno Valeda Itapocu, disse em Joinville, no último dia 9, ' site da prefeitura ou utilizai' o de tronco". O dicio nário

que o reitor da universidade, Botelho deixou escapar que e-mail turismo@schroe- Michaelis (alemão/português),

Lúcio Botelho, deve visitar o Joinville estava entre as cidades der.com.br para maiores escla-
.

acrescenta dois outros spectos

município na próxima sexta- que ganhariam camp�s. Os recimentos e o telefone (47) que procuram explicar o sig-

feira(3) e se reunir com o grupo municípiosquelutampelocampus 3374-1191. rufrcado do termo: "Stammtisch,

"UFSC Aqui". O conselho daUFSCnoNorte db Estado são De acordo com Ivânio mesa cativa de grupo de fre-

universitário da UFSC deve [oinville,AraquarieGuaramirim. Laube, Secretário de Turismo, qüentadores". Destaforma, de-

apresentar ao MEC (Ministério Em Guaramirim existe uma área . _. "a expectativa- é. de receber fine um local pré-determinado
da Educação e Cultura) o às margens da Rodovia do Arroz, aproximadamente seis mil :

.

(mesa cativa) e incorpora, a es-

projeto da instalação do campus doada por dois empresários de pessoas para esta edição, pois as te local; a presençade um grupo

\ até a metade de agosto, para Jaraguá econsiderada geogra pessoas que participaram da de freqüentadores habituais.

I garantir recursos. Segundo ficamente como ideal. (DZ) Piotto, um dos ídeallzadores primeira edição já estão (OA)

! --o.'
�

._._.

� -------l

��-��--
.. _. -- .'

Reit�r da UFSC agenda visita a Jaraguá
GESAR.JUNKES/OGP
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ACIDENTE: VíTIMA DIZ QUE NÃO RECEBEU NENHUM AuxíliO DA PREFEITURA

Defesa Civil.divulga hoje
laudo da explosãona Arena
Afastado da DF, Cartas
Alberto Dias deve ficar

duas semanas em Brasilia

JARAGUÁ DO SUL

as pessoas envolvidas. 'Disse
também que a viagem de Dias

à Brasília visa trazer recursos

para o município. "Ele (Dias)
está tentando verba junto ao

governo para implantação de

projetos", .garantiu.
O secretário de Obras,

AlbertoMarcatto, afirmou que
a explosão pode ter sido
causada por gás metano -

proveniente do lixão que
existia no terreno - e à falta de

ventilação no local, ocasionada

por "um erro de projeto",
segundo ele.
VÍTIMAS - Hamilton

Teixeira, que sofreu quei
maduras de terceiro grau, saiu

0!1-tem daUTI do Hospital São
José e permanece em ob

servação. O secretário de

saúde, Sérgio Ferrazza, disse

que a vítima não foi trans
ferida para um hospital com
tratamento especializado para
queimados por falta de leitos

disponíveis.

Vítima diz que não recebeu assistência
JARAGUÁ DO SUL

Um dos feridos na explosão,
Adenilson José Feu,' 28 anos,

disse que a Prefeitura ainda não
o procurou para prestar
qualquer tipo de assistência. Ele
sofreu queimaduras de segundo
grau nas mãos, braços, testa e

orelhas e não poderá trabalhar
enquanto não se recuperar

totalmente dos ferimentos.
"Preciso trabalhar e não posso

por causa das queimaduras.
Quem vai arcar .com isso?",'
questionou.

Adenilton trabalha numa
distribuidora de bebidas e iria

descarregar geladeiras de

refrigerante no depósito _:_ que
não tinha iluminação - com

patrão Hamilton (que acendeu
o isqueiro) e um colega.

'

O advogado Flávio
Alexandre Laube, especialista
na área criminal, dis�e que, se

ficar provado que o acidente foi
causado por erros no projeto et
ou negligência, cabe àPrefeitura
e à construtora responsável,
indenizar as vítimas. (DZ)

\

Secretário denunciado- por
roubo de verba pública
BLUMENAU
Adenuncia apresentada pelo

promotor Ernani Guetten de
Almeida contra o secretário de

Ação Comunitária João
Francisco Beltrame (PSL) em

função do desvio de R$ 14,8mil
da habitação obrigou o

secretário a pedir afastamento do
cargo por trinta dias.

Além de Beltrame, Adriana
Caetano, ex-diretora financeira

também está envolvida de
acordo com relatório do
Ministério Público, acatada pela
2ª Vara Criminal no dia 16 de
julho. Ambos são acusados de

cometer crime de peculato,
apropriação indevida de dinheiro

público em proveito próprio, e se
condenados podem pegar de
dois a 12 anos de prisão. O
secretário nega ter sido o

responsável pelo crime enquanto
a ex-diretora afirma que foi.
coagida por Beltrame a cometer

as irregularidades.
João Beltrame compareceu

no auditório da prefeitura ao

lado do prefeito em exercício

Edson Brunsfeld (PP) sendo

elogiado pelo chefe do exe

cutivo pelo pedido de afas-
-,

tamento. (OA)

termômetros vão registrar
mínimas em torno dos 6ºC,
principalmente no ama

nhecer. J á as máximas' não

passam dos 16ºC.
Para esta sexta-feira a

previsão segue muito parecida,
tendo alteração apenas na

sensação térmica, que baixa
mais um pouco. No sábado,
porém; o frio ficamenos intenso,
abrindo possibilidade para o

retorno da nebulosidade no

começo e fim de domingo.
Durante o dia a meteorologia
prevê aberturas de sol. Conforme
Francine, dificilmente chove'
forte nestes próximos dias. (KE)

O presidente da Fujama
(Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente), Ademir
Neves Sanches, assumiu nessa

semana a coordenadoria da
DefesaCivil no lugar de Carlos
Alberto Dias, também
secretário para Assuntos de
Gestão. Dias deve ficar em

Brasília por' cerca de duas

semanas, enquanto transcorre
a sindicância que investiga as

causas da explosão na Arena.
Na segunda-feira, testemunha
disse à Rádio Jaraguá AM que
teria visto Dias colocar 0-

botijão de gás no depósito
depois que os bombeiros saíram.

O laudo com as causas do Adenilton sofreu queimaduras de segundo grau e e não pode trabalhar

acidente - ocorrido na quarta
feira passada, 18 - deve ser

emitido hoje pela DefesaCivil.
Os bombeiros informaram que'
a responsabilidade de fazer o
laudo é da Defesa Civil. O
comandante da corporação,
Maicon da Costa, está de férias
e não foi encontrado para falar
sobre o assunto.

O prefeito Moacir Bertoldi
disse que a sindicância deve ser .

finalizada dentro de 30 dias e

que uma comissão nomeada

por ele vai conversar com todas

Meteorologia prevê mais
frio com mínimas de 6°C
REGIÃO

Assim como aconteceu

ontem, o restante da semana

deve ser de céu claro. O sol volta
a brilhar durante o dia de hoje
graças a uma massa de ar frio e

seco vinda da Argentina.
Enquanto passa pela regiãoNorte
do Estado, ela muda o tempo e

traz ainda mais frio para Jaraguá
do Sul e cidades próximas.

Segundo a meteorologista
Francine Gomes, da Epagri/
Ciram de Florianópolis; as

próximas noites vão obrigar a

população a buscar cobertores
excedentes. As temperaturas
declinam tanto que 'os

--
I I I
-----

PREGÃO N° 83/2007
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E FAMILIA

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ALTERAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Adrrmistraçào, torna público

para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que promoveu
alteração nos itens como segue:

.

Item 02 - quantidade: de 04(quatro) para 10(dez) unidades.
Item 04 - quantidade: de 16(deZesseis) para 20(vinte) unidades.
Item 07 - fica excluído a palavra borrachudo da especificação do item.
Sendo assim, conforme orientação jurídica, em virtude de dar maior amplitude e concorrência

no certame, e porforça do §4° do art. 21 da Lei Federal n.o 8.666/93, tendo em vista as

retificações alterarem as características do objeto e conseqüentemente a formulação das
propostas, estaAdministração Pública comunica aos interessados, que prorroga a data de
entrega e abertura dos Envelopes n.? 01 - PropostaComercial e 02 - Documentos de

Habilitação, a saber: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

Até às 09:00 horas do dia 08 de agosto de 2007, naCoordenadoria de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalterMarquardt 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 daCoordenadoria de Licitações e Contratos, As demais condições e
cláusulas permanecem inalteradas.

Jaraguá do Sul (SC), 26 de julho de 2007.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

I ,----
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Concurso de Moda
A agência Catarina Modelos (foto), de Jaraguá do Sul, em

parceria com a agência FordModels, de São Paulo, realiza em
".

agosto o SuperModel of theWorld.. O concurso visa descobrir

novos talentos para omundo damoda. Segundo a organização,
Jaraguá do Sul vem se destacando com modelos no cenário

mundial, trazendo para a cidade a atenção de estilistas e

pessoas ligadas ao mundo da moda. Os finalistas da etapa na

cidade concorrem com finalistas de todo o' Brasil, em São

Paulo. A vencedora nacional recebe um contrato de trabalho

no valor de R$ 150 mil com a Ford Models Brasil e participa
do concurso nos Estados Unidos.

Hospital Sábado legal
Inaugurou ontem em Jaraguá

o Hospital Veterinário Duhan

Tàmvs, na Avenida Coronel

. Procópio Gomes de Oliveira,
809. O hospital funciona com

plantão veterinário, "centro

cirúrgico, raio-x, anestesia

inalatoria, e�ames laboratoriais,
hotel, motel, adestramento e

taxi-dog, Mais informação pelo
telefone 3274�8944.

O mês de agosto terá duas

edições do Sábado Legal, da
CDL. A primeira é no dia 4 e a

segunda no dia 11. As lojas'
estarão atendendo até às 17

horas, exceto o shopping e os

supermercados, que possuem
horários próprios. A CDL

espera para esses dias a

antecipação das compras do
Dia dos Pais.

•irculo
Italiano

de Jaraguá do Sul

NÔTÍCIAS DO CIRCULO

ITALIANO DE JARAGUA DO SUL

Qui semangía, sebevevino, se cantae se coltívalalegria

Curso de Língua Italiana - sábados
.

Aspessoas interessadasernfuzerocursodelínguaitaliana, estãoabertas
matrículasparanova turmaaossábados, nohoráÍlodasOO:OOàs 11:30h
Asaulas terâoiniclonodia4deagostode2007. .

Inforrnaçãesatravésdotelefone3370.8636,das 14:00às 19:00hepeloe
maíkcírculo.ítalíanoênetuno.ccm.br;

Cidadania Italiana é prorrogada até 2010
ALei379j2000fuiprorrogada.até201O, quebeneficiadescendentesde
familiasoriundasdoTrento,nortedaI1áIiapararequererasuaCidadania
Italiana. NãoespereparaesereeroseudireitoerequererasuaCidadania
Italiana.

.

Atendimento secretariadoCirculo
Informamos que a secretaria do Círculo não terá atendimento nos

próximcsdias30, 31 dejulhoe 1Qdeagosto, retomandoseuatendimento
normal nodia02, às 14hs.

Síteacessewww.trentínírombr,nolinkCiroolcsUamguádoSul)evisitea
nossaplgína.

Mauro'Iusset

DeptoCornunimção
JOOozinhoJoooDepiné

Fresidtnte

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Neurolingüística
O Senac de Jaraguá do Sul

promove no dia 31 de julho o

curso de Neurolingüística em

Vendas. O curso temo objetivá
de desenvolver habilidades e

competências para interagir
com clientes nos process�s de

vendas, utilizando-se da

ProgramaçãoNeurolingüística,
o que gera empatia e sen

sibilidade para compreender e
aplicar fatores de motivação
que regem as decisões. As

reservas de vagas podem ser

feitas das 19h30 às 21h30 no

Senac. O interessado deve
levar no dia um quilo de

alimento não perecível. O
Senac fica próximo .a Unerj.
Outras informações pelo
telefone 3275�8400.

Pré-conferência
A Pré-conferencia de Lí

teratura acontece na segunda
feira, 30. O evento tem o

objetivo de agilizar os trabalhos
para' aJ ª Conferência Mu

nicipal de Cultura de Jaraguá
do Sul, que acontece no

auditório d�'Únerj, no'dia 31

de agosto, com o tema "O

Município e a Sociedade na

construção de Políticas
Públicas de Cultura". A pré
conferência é aberta ao

público e vai ser. conduzida

por cinco eixos-temáticos:
Gestão Pública da Cultura,
Economia da Cultura, Pre �

servaçãddo Patrimônio Cul
tural, Cultura é direito e

.

cidadania e Comunicação é

cultura.

Contratações'
A rede de lojas dedepartamentoHavan iniciou o processo

seletivo paranova loja no ShoppingBreithaupt. Interessados
podem entregar currículo até hoje na Administração do.

Breithaupt, das 8 às 18 horas, ao cuidados da equipe de RH

daHavan. Serão contratados cerca de 120 novos funcionários,

para as funções de operador de caixa, atendente, auxiliar de
cadastro, fiscal de loja, auxiliar de depósito e zelador, com
previsão de inicio das atividades até 6 de agosto. É necessário
ter idade mínima de 18 anos.

- .

NOTA DE· FALECIMENTO·
.>�' '. .....,'. �r.� .: � •

�
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• •

• �._? -...._ ..... '�,.

Faleceu às 14 horas da última

quinta-feira, 26 de julho o senhor

ALVARO SEVERINO PIAZERA,
com a idade de 92.anos, deixando

-#,

enlutados, 7 filhos, genros, noras, bisnetos'
e demais parentes e amigos. O seputamento
será realizado hoje, sexta-feira,27 de julho,

às 16 horas, saindo o féretro da sua residência

sito a Rua Angelo Rubini, Barra do RIo Cerro;
seguindo para o cemitério Bar�� do Rio Cerro.

ABANDONO DE EMPREGO

Pela presente comunicamos o Sr. Edenilson Batista Santos

CPF: 057.715.009 - 09, RG: 5.191.146 - 9 CTPS: 324332 Serie 20

- SC, Cargo: Operador de Jato de Granalha a comparecer no prazo

de 48 horas na sede do seu empregador sob pena de restar

-caracterizado a infração prevista na letra I do artigo 482 da

Consolidaçãodas Leis do Trabalho, sendo demitido por justa causa.

Metalúrgica Kassner Ltda - CNPJ: 07.132.25710001 - 46

Faleceu às 7h do dia 26/7, a
senhora IraciWolf com idade de
54 anos. O velório foi realizado
na Igreja Nossa Senhora das

Graças e o sepultamento no

cemitério de Schroeder I.

, -Faleceu-àsl1�_15 dd dia 26/7, .

o senhor Frederico Mathias de
Carvalho com idade de 90 anos.
O velório foi realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitério

Municipal do Centro.

Faleceu às 1 Oh30 do dia 24/7,
o senhor Fidelis Doge com idade
de 44 anos. O velório foi
realizado na Igreja Apostolo
Paulo em Rio da Luz II e o

sepultamento no cemitério da
mesma localidade.

.

Faleceu às 23h15 do dia 24/7,
a senhora Isabel Jacinto da
Cunha com idade de 91 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 14h, com idade de
92 anos, o sepultamento será
realizado dia 27/7/2007 as 16h,
saindo o feretro da residencia na

rua Ângelo Rubini na Barra do
Rio Cerro, seguindo após para
o cemitério da Barra do Rio
Cerro.

CHEGOU
NElVIRTUB E
BRASILEIRAO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FÉRIAS AGITADAS: COM AS CRIANÇAS EM

CASA ACA DlACll NÃO'REPETIR O CARDÁPIO

o que fazer?
As crianças estão de férias. Elas estão enlouquecidas dentro de

casa e- até o c�chorro e,stá fica��do doido! Voçê não sabe,mais o

que fazérde comida ,ara"elas?- Calma, o Jornal_ O Correio do, '

Povo selecionou receitas práticas e rápidas p,ara fazer neste

finzinho de férias de inve'mo. Os pimpolhos vão adorar!

MINIPIZZA
Sabe aquelas pizzinhas

irresistíveis que só tem em
.

festinha de criança? Agora você
pode fazê-las em casa e se

esbaldar com elas!

PARAAMASSA
.a Ingredientes: 200 gde farinha

de trigo, 1 pitada de açúcar, 2

pitadas de sal, 80 mlde água
morna, 4 g 11/4 de tablete de
fermento biológico, 1 colher
(chá) de azeite de oliva,
manteiga e farinhade trigo para
untar e polvilhar.

Preparo: 1. Num copo, junte
a água e o fermento biológico,
misturando bem até dissolver. 2.
Numa tigela, misture a farinha
de trigo, o sal, o açúcar e o

azeite. Acrescente o fermento
dissolvido e misture bem.
Trabalh.e a massa com as mães

até que fique lisa e uniforme.
Faça uma bola com a massa e

envolva em filme. Deixe amassa

descansar por 1 hora. 3. Retire o
filme e divida a massa em 8

porções iguais. Faça umabolinha
com cada urna das porções e

deixe descansarpormais lhora.
4. Preaqueça o fomo a 180ºC

(temperaturamédia).Unte com
manteiga e enfarinhe com

1-1 UH,ht.hddiUiJHU1Ht{iU:�1 , if

farinha de trigo duas assadeiras
médias. 5� Polvilhe com farinha
de trigo uma superfície de
trabalho limpa. Com a ajuda de
um rolo, abra cada bolinha de
massa até obter umminidisco de

pizza bem fininho. 6. Distribua
as pizzas nas assadeiras e leve ao

fomo para assar por 10minutos,
ou até que fiquem levemente
'assadas. 7. Retire do fomo e

reserve. Mantenha o forno

ligado.

PARA A COBERTURA

Ingredientes: 200 g de
mussarela de búfala ou

mussarela em fatias, 8 rodelas di'
tomate, 8 colheres (sopa) de
molho de tomate, folhas de

manjericão a gosto, azeite de
oliva a gosto

Preparo: 1. Se usarmussarela
de búfala, corte ás bolinhas em
fatias finas. 2. Espalhe ,1 colher
(sopa) demolho de tomate sobré
cadaminipizza. 3.Cubra omolho
de tomate com algumas fatias de
mussarela e finalize com uma

rodela de tomate porminipizza e

folhas de manjericão a gosto. 4.

Regue com um fio de azeite e

leve ao fomo pormais 5minutos,
ou até que a mussarela derreta..
Sirva a seguir.

./

CULINARIA
rpdacao@jornalcorrpiodopovo.com.br

r

o pão de queijo é mineiro, mas já virou mania
nacional há muito tempo. Quentinho, com man

teiga, requeijão ou até com geléia, fica uma delícia!
Ingredientes: 2 xícaras (chá) de polvilho azedo,

11/2 xícara (chá) de leite, 1/2 xícara (chá) de óleo
de canola, 2 ovos, 350 g de queijo-de-minas curado
ralado, 1 colher (sopa) de sal t

PiJ!paro: 1: Pré-aqueça o fQÇrio a 1_80º
(temperatura média) 2. Unte duas fôrmas

retangulares commanteiga e polvilhe-as com farinha

de rngo(3. Coloque o polvilho e sal num recipiente

Pdo de queijo

Brasilia, julho de 2007

A Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina, Concessionária do Serviço de

Telefonia Fixa, no Estado de Santa Catarina, torna público, para os devidos

fins, as obrigações de universalização e continuidade a serem cumpridas
ao longo do ano de 2007, de acordo com o seu Contrato de Concessão e

o plano Geral de Metas para a Universalização do STFC - PGMU, aprovado
pelo Decreto n.o 4,769, de 27,06,2003, conforme segue:

:;;,,'

A) METAS DE Aàssos INDIVIDUAIS

Meta: Em todas as localidades com mais de 300 habitantes, a Brasil

Telecom S.A. - Filial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonia

Fixa, com linhas individuais das classes residencial, não residencial e

tronco, (Art 4°, Inc I)
Meta:: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender

às solicitações de acesso individual no prazo máximo de 7 dias. (Art
4°, Inc Ii),
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve priorizar e

atender, no prazo máximo de 7 dias, as solicitações de linha individual

dos estabelecimentos de ensino regular, das instituições de saúde,
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas, museus públicos, .

órg�05 do Poder Judiciário, Ministério Público e de Defesa do consumidor,

(Art S°, Inc I e § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve possibilitar a

utilização gratuita do Serviço Telefônico Fixo Comutado para comunicação
com serviços de emergência existentes para a localidade, (Art. S°, Inc. li)
Meta: Em localidades com. Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina delle disponibilizar
e atender no prazo máximo de 7 dias às solicitações de linha individual

dos estabelecimentos de ensino regular, das instituiçôes de saúde,
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas, museus públicos,
órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e de Defesa do Consumidor,

para comunicação por meio de voz ou da transmissão de outros sinais e

a conexão a provedores de acesso a serviços de ínternet, mediante

utilizaçãO do próprio Serviço deteleforua Fixa ou deste como suporte a

acesso a outros serviços, (Art 5', Inc III e § Único)
:
'Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar

condições de acesso ao serviço para portadores de necessidades especiais

sejam de locomoção, visuais, auditivas e ita fala, que disponham da

apar.elhagem adequada à sua utilização, torrando disponível centro de
.

atendimento para intermediação da comunicação. (Art 6°, Inc I)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom S.A. - Filial Santa Catarina deve atender, no

prazo máximo de 7 dias,' as solicitações de linha individual que

assegurem as condições de .acesso ao- serviço para portadores de

necessidades especiais sejam de locomoção.vísuats, au'litivas e da fala,

que disponham da aparelhagem adequada à sua utilização. (Art 6°, Inc II)

B) METAS DE ACESSOS. COLETIVOS

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial'\anta Catarina deve ativar

Telefones Públicos, por Setor do PGO, em qúantidades que correspondam
a uma densidade igualou superior a 6 Teleiones Públicos por grupo de

1000 habjilotes. (Art 7')
,

, .-

Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecom

SA - Filial Santa,Catarina deve ativar Telefones Públicos, de forma que,

'em toda localldade, inclusive nas áreas de urbanização precária, existam,
distribuídos territorialmente de maneira uniforme, pelo menos 3

Telefones Públicos por grupo de 1000 habitantes. (Art, 7°, § Único)

i
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grande. 4. Numa panela, coloque o leite e o óleo.
Leve ao fogo médio. Quando ferver, desligue. 5.
Adicione o leite e o óleo fervidos aopolvilho.Misture
bem com uma colher de pau. 6. Acrescente os ovos

emisture novamente. 7. Adicione o queijo ralado e

misture com as mãos até obter uma massa

homogênea.S, Façabolinhas com amassaedisponha
'sobre. as' fôrmas, deixando um espaço para não
grudarem, ,9. �t;e�e ao '[orno pré-aquecido e deixe
assarporcerca de 50minutos, ou até que asbolinhas

.

estejam douradas.

Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar a

disponibilidade de acesso a Telefone Público, à distância máxima de 300

metros, de qualquer ponto dentro dos limites da localidade, (Art gO)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas.
individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve disp?nibilizar
do total de Telefones Públicos em serviço, no mínimo 50% em locais

,
. acessíveis ao público, 24 horas por dia, com capacidade para originar e

.

receber chamadas locais e interurbanas nacionais (lpnga distância

nacional), sendo que, pelo menos, metade/destes deverá,
adicionalmente, ter capacidade de originar ti' receber chamadas

interurbanas internacionais (longa distância internacional), (Art. go, § 1°)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, os Telefones Públicos devem permitir a identificação visual

pelo usuário quanto à capacidade para originar e receber chamadas locais

e interurbanas nacionais e internacionais (longa distância nacional e

internacional), (Art go, § 2°)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, os Telefones Públicos devem dispor de informações relativas

a códigos de serviços públicos de emergência e de utilidade pública, nos

termo? da regulamentação. (Art go, § 3°)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender, no

prazo máximo de T dias, às solicitaçôes de ativação de Telefones Públicos

nos estabelecimentos de ensino regular, nas instituições de saúde,
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos,
órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de .

Defesa do Consumidor, de acordo com os critérios estabelectdos na

regulamentação, (Art 9°, § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar

que pelo menos 2% dos Telefones Públicos sejam adaptados para cada

tipo de portador de necessidades especiais, seja visual, auditiva, da fala

e de locomoção, mediante solicitação dos interessados, observados os

critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto a sua

localização e destinação, no prazo máximo de 7 dias. (Art 10, § Único)
Meta: Em localidades com mais de 100. habitantes, onde o Serviço de

Telefonia Fixa não estiver disponível, a Brasil Telecom SA - Filial Santa

Catarina deve instalar pelo menos um Telefone Público, em local

acessível ao público, 24 horas por dia, com capacidade para originar e

receber chamadas interurbanas e internacionais (longa distância nacional

e internacional), desde que estejam situadas, em "linha reta" (distância
geodésica), à distância igualou inferior a 30 quilômetros de outra

localidade atendida com linhas individuais. Não se incluem nessa

obrigação as localidades situadas, em "linha reta" (distância qeodésica),
,

à distância superior a 30 quilômetros de outra localidade atendida com

linhas individuais e ainda aquelas situadas em regiões remotas ou de

fronteira, (Art 11, § 1° e § 2°)
Meta: Em todas as localidades já atendidas somente com Telefones

Públicos, a B�asil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve dispor de pelo
menos um Telefone Público, instalado em local acessível ao público, 24
horas por 'dia, com capacidade para briginar e receber chamadas

interurbanas (longa distância nacional e internacional), (Art 12)

C) METAS DE ACESSOS INDlVI,IlUAIS CLASSE ESPE_CIAl - AlCE

Meta: A Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ofertar Acesso

Individual Classe Especial - AlCE, para uso' doméstico, nos termos' da

Regulamentação, em todas 'as localidades cem acesso individual, até

31-12,2007, observando que o atendimento à solicitação de, instalação
deve ocorrer no prazo máximo de 3D dias, após a inscrição do asslnante.

(Art. 19)

A Integra do texto. referente ao Decreto n,' 4,769/2003, encontra-se
disponível no site ?a Anatel» www.anateLgov.br

-
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NAMOMMA
O amigo deste colunista

Pepe Narloch, depois de
c I...:.,t y. f-.- . ..,-._,.;t,.!,.__ �� ---'_'

"

eornãndar por atgunL
meses a Deep, badalada
casa noturna de Jaraguá do
Sul, a partir de amanhã,
inicia novos ares. Pepe
associou-se com aMomma,
de Pomerode, e vai doar
toda sua experiência como
empresário da noite. Bola
branca'.

l� .',-

PRAAGE�R�� .�'"

Essa eu�;'Ílão perco por
nada. No próxirnoêiia 4 de

agosto, o.sr, Victor Bauer, ��
ex-prefeito de [araguà qcr"""
Sul, umadas pessoas que

-

fealmente admiro" será

entrevistado pelo repórter
J ai'l�o� Angeli, no

pr6grain'a de entrevista da

105-':.FM; às ? noras da
manhü
':f.�}�' �··i .. -;

��

EXElifLO "

:.. h
•• , r .

IDADENOVA
É bem nesta sexta-feira que
o gente boa Cleyton Forlin
faz, tintin e corta o bolo,
porque é hoje que ele
celebra a idade nova.

•

O CORREIO DO POVO

Por Moa Gonçalves - (m;agonçalves@netuno:com,brr

Uma das equipes de Jaraguá que participou recentemente do Campeonato Nacional,
em Avaré/SP e trouxe à Jaraguá do Sul ótimas colocações. Na foto: Karina Leigue,
Mauricio Junior, Relms Benevenutti, Giuliano Benevenutti e o treinador Valter Torres.

Urnas instituições sempre
lembradas como eiem�i�
de, eficiência no Brasil é o

Corpo de Bombeiros. Mas
quero fazer umãr��salva, as
empresas de-' -'Qnibus
também 'são
una n i moi d a doe s ,

prirfc;iPilment(t)tJara quem .O casal pomero�Ie��' Pablo Weege e Priscila Navarrete, a mi
, �n,t��,?�4o á�'Suritô. Hora 'floturna Momma:e com os quatro anos de feliz casamento.

par�, partir, para chegar;, 'SÓ fALTA O ,CARVÃO'
-,

'

caribs ;, novos,
-

-lírnpos e',
, " Q emnresário Silvyo Mondonese, depois de trazer para [aragua a 'marca portuguesa de

re-visadgs:-i' gratuidàdesj-, I"

segJ]:i� ça , ',(nii ce. 'di;'
azeite de olivaMontijo, traz parao norte catarinense a linha completa de cortes suínos

acid.€'i::tés' baixo, -enfjm,;:jós'
embalados.e temperados do FrigoríficoVarpi, Experirnentei � adorei.'

dirigfntes das,' emp.t;�a� " , •

aéreas deveriam-visitar os
depàrtamen'tos'd'e.
manutenção e de tráfego
de empresas de ônibus para
aprenderem um pouco e

não cometerem mais gafes
vergonhosas, Para

terminar, a nossa cidade
tem a sua empresamodelo,

,

TE ,&Ot11£11
_�)�lª-,��a '[overn, ern J\lra�ã do.' Sul q4em" pr_oJ..lletê'�

��'. ,'j{�"t?Q;S: p�a: 9r�v� lo.1)J'bcrapl�fã ' Í)��� R:t;�i��é ���-.
-,

'bonita Thayse Freiberger. Quemviver verá!
**

Na quinta-feira a minha caixa de' e-mails amanheceu
lotada. Todos queriam saber se é verdade que os pais da
modelo Daniele Souza, a Samambaia do Pânico na TV,
moram em [aragua do Sul. Claro que é!
**

No sábado a Arena Jaraguá 'deve 'superlotar com a

presençada dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

'Achar um ingresso hoje é umà"�a�ida,:aé.': ,,�_:-;;,;;'_�b'," ':
.

**
.

'

t.r'�,: �í ��,',
e

Sai Pepe Narloch, da Deep e assume o jovem' Rodrigo
Fogaça, o popularBolla. '. '

**

Hoje à noite na choperia Bierbude tem Coyote acústico ..

Boa pedida.
**

Sábado no salão de fe�tas' da Gruta .Rio Molha tern

Feijoada dos Acadêmicos da Fatej.
**

O pianistaArthurMoreira Lima é presença hoje à noite

no grande Teatro da Scar, a partir das 20h 30min, com o

'projeto "Um Piano na Estrada".
**

Nó sábado, às 19h, trocam alianças na mão esquerda, na,
Igreja Evangélica Luterana Apóstolo Pedro Francine

Cristina Kamchen e Reinaldo Oscar Potter. A recepção' .

será na Recreativa Armalwee: A lua de mel do casal será "

em Fernando deNoronha.

STAMMTlSCH
Está tudo preparado para a, 5a Stammtisch [aragua, que

acontece no próximo sábado (28), no Calçadão daMarechal, a
partir das nove da manhã. Esse ano o tema da festa será Paz e

Amor - a barraca e a vitrine de loja mais bem decoradas
receberão prêmios da-comissão organizadora.

'

KANTAN
[aragua do Sul está diferente. Além de estarem mais abertas a

novas experiências, as pessoas estão percebendo o verdadeiro
sentido das coisas. Às vésperas de completar um ano, o

Kantan, uma das melhores cozinhas orientais de Santa

Catarina, dos meus amigos Fernando e Cristiano Raboch, tem
grande participação nessas mudanças. Hoje à noite, por

exemplo, as mesas estão quase todas praticamente reservadas.

lB e'CA DE S£'x�TA

Jogar um� sinuquinha
esperta no bar do Oca

" FRASE DO DIA

'"

'Não basta ter inteligência
fina; é preciso tê-la com

inteligência - Louis
Dumur
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(�:,'rr�:��� l{om{!ÍlSt,�Jl;'nfNovo Segredo",
i

..�l{..�:":�'-�, ',.�r-:"",,,...����.,�._�_ • ,.;:i".�'�,':�';'j'��_'�·::\;
-,

,"'.' _

"

- ','estr�la::hoJe no .otuema jaraguaense.
- ..'. . � ': :

A trupe d6s:goipes.rtiilionárib� e" gira em torno disso.
"

' articú.la:dóS�stá de, volta a Em resumo, ReubenTischkoff

.jaragná d.1?!- Sul. Calma! Não é (Elliott Gould), responsável pela:
preciso chamar 'á,p6Iícia., grana financiadoréda trilogiade

/ �, Desembolsar à:entrada-parao. assaltos aos cassinos de.Terry ,

,: ;,; cinema, s� sentar . ,
'

"
'

,�: ' -: Benedict (Andy Garcia), foi .,
,

confortavelmente numa ' ,<:;'-/ ,': traído. O autor da façanha é o

poltrona corn pipoca-e iúqo
"

. ::. <.i' .inescrupuloso Bank. Para dar
mais o que tem-direitojá basta; i.: ",:, umjeito nisso, Ocean, Rusty
Isto mesmo, Danny Ocean e

'

.Ryan (Brad Pitt) e afins se

companhia é a'boa pedida para reúnem e iniciam 'o plano de

aproveitar-o finarde semana em -contra-ataque. Asmeta é
,

"clima: cinemàtográfico." =. .

desbancar o traidor na noite de
,

, '

.. ,'�' , inauguração do mais luxuoso
:,

>

o filme número trê�s.:d.á'ttaina '; dos cassinos dele,' O TheBank .

. ';';' dirigida pdfSteven Sódergergh'
'

O meio escolhido é atingir a "

:":t,�hega às sai�� da cidade hóje' �,
,"

reputação go sacaria acabando
,: �'� ;l�ára compeHf a atenção do

: >. "': ;': com � g;�na dele.
.

'

.

':<.: ,publico coIll ,ij.àtry Potter, '�'&'r.��:,(,:»: '
'

.>: :Ratatolütlée'1fànsfQ�meii�S�i;'J�;'/:'3;,;\"O filme de 122 minutos está na

.: ' Dessa vê;,,:Tr�i� Hófl:i�h�:é.!l}ri?,;:,:g!;�;:sala dois do Arco Íris Cinemas
,: ,Npv:o ..SegreCl6' faL;ti9fui� /,,-'X��1::�t</,� do Shopping Breithaupt ern.

. ":<c'oip,pl¢t� r¢t9;��( ��t��sv��à�,'"
'

;:. \> :., duas sessões diárias. EI� pode '

.

: para cblbcar. Jriip,râti�:a'um-: ,< ", , ser visto em versão legendada
plano de vingançacontraWillie ,

às 19h1O � às 21h30 e tem.

Bank' (AI Pàciino): A trama tódà e{ms.ur$l�dé 12 anos.
'

. � ; : .: .;:
, .

com uma das drlícias da
DOCE SABOR!

•

.....,..__._--- ----
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CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dubr
(13h10, 15h50, 18h30, 21 h1O-Todos
os dias)

.

• Cíne Shopping Sr'
.

Ratatouill� (f61l5Ut Todos os'Wàs)

Treze Homens e um Novo Segredo
(19h10, 21 h30 - Todos os dias)

Shrek Terceiro (Dub)
(15 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Transformers

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

Iodosos dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(t3h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30-
Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Ratatouille, (13h40, 16h - Todos os dias)

•• Transformers (Dub)
(18h�0, 21h - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30-
Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Duro de matar 4.0

(22h10 - SeX/Sáb/Dom)

Ratatouille (Dub)
(15h40, 18h - Todos os dias) <;

Shrek Terceiro (Dub)
(13h45, 20h20 - Todos os dias)

Quarteto Fantástico e

o Surfista Prateado (Leg)
(22h10 - Seg!Ter/Qua/Qui)

• Cine Mueller 3
Transformers: O Filme (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)

BlUMENAU

• Cine Neumarkt 1

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h30, 16h1O, 18h50, 21 h30-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
.

Transformers: O Filme (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dlasj. 6f:

• Cine Neumarkt 3
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(14h15, 16h55, 19h35, 22h15 -

Todos os dias).

• Cine Neumarkt 4
Luzes do Além
(13�50, 1-5,h45; 17h50, 19h50,-21 h50 -

Todos os dias)
.

• Cine Neumarkt 5
Duro de matar 4.0
(21 h55 - SeX/Sáb/Dom)

Shrek Terceiro (Dub)
- (15h50, 19h55 - SeX/Sáb/Dom)
(15h50, 19h55, 21 h55 -

Seg!Ter/Qua/Qui)

Ratatouille (Dub)
(13h35, 17h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Transformers: O Filme (Dub)
(13h15, 15h55, 18h35, 21 h15 - Todos
os dias), (21h10 - Sáb/Dom)

�I

� Fases da lua

;
(

O DIA DE HOJE
SANTO
São Pantaleão

EFEMÉRIDES
Dia do Despachante
Dia do Motociclista
Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho

1921
Os cientistas Frederick Banting e

Charles Best isolam a insulina.

1953
Termina a guerra da Coréia.

1995·
O presidente FHC anuncia o

assentamento de dezesseis mil

trabalhadores sem terra até o final de
1995.
2000

Pesquisadores do Museu Nacional

anunciam a descoberta de um
-

dinossauro, o Santanaraptor placidus,
que teria habitado o Nordeste há 110

milhões de anos.

2001
Nathaniel Brazill, de 14 anos, é

condenado nos EUA a 28 anos de
prisão por homicídio, se� direito a

liberdade condicional.

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Nos seus 111 anos de fundação,
Jar,aguá .do Sul ganha o Museu Histórico
A Comunidade de Jaraguá do Sul estava dando um importante
passo para a preservação da memória 'da cidade, segundo
reportagem do Correio dó Povo. O repórter da matéria opinava
que o essa preservação era tardia, mas necessária para deixar

registradaftravés de 1btografias', documentos e ob:jetos toso os

passado de Jaraguá do Sul, responsável pelo o que a cidade era

então, no aniversário de 111 anos de sua fundação. O Arquivo
fotográfico, que seria entregue dia 20 julho, era o primeiro passo
do Museu Municipal, instalado no pavilhão da antiga estação'
ferroviária, na Avenida Getúlio Vargas. O acervo era composto
por 293 fotos históricas, emolduras. "É a história da cidade
contata através de verdadeiras preciosidades".

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br
�����������

Pequeno e adorável, o gato Freddy foi
clicado pela dona e leitora Débora Lazzaris.

UTILIDADE PÚBLICA
VENDAS
A COL (Cãmara de Dirigentes Lojista)
de Jaraguá do Sul inJorma que o

comércio fará dois "Sábado legal"
em agosto, dias 4 e 11. As lojas
estarão abertas até às 17 horas.

ALMOÇO
O Programa CVV de Valorização
da Vida promove dia 11 de agosto
o 2° Carreteiro Do CVV, na Igreja
Rainha da Paz, Bairro Vila Nova.

Ingresso R$ 8,00.

ANIVERSÁRIOS

• PREVISÃO DO TEMPO

•

<'

Tempo frio em Santa Catarina

A massa de ar seco e friomantém o

tempo firme e ensolarado com baixa
umidade do ar em todas as regiões.
Temperatura baixa com mínimas

.'

atingindo valores negativosnas áreas
mais altas, com formação de geada na

madrugada e amanhecer. Vento variável
de oeste a sul, fraco a moderado.

HOJE· .J4l
Mi�: Soc ¥
MAX: 18° C ,

Sol

. \

(1)
• LAGES

MiN: _1°/ MAx: 13" ,

• Legendas
MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

»m .un �zzn Ozm

27/07
Abimael A. Dos Santos

Adelina Eleuterio Garcia

Alessandro Silva

Bertoldo Bartel
. CartosL Bert�ldi:
Celso Monteiro
Celso Perin

Claudia Ap. Menegali
Conrado Henn

Dealberto Jorge da Silva

Edeltraudt Costa Picolli

Éderson Cleiton Mahs

Felipe Langer
Glacilda Sçhramm

.

lido Ramos

Irmã B. Rodrigues de Jesus

Luan Gustavo Venera Prüss

Lucas Alan Volz

Luciana Grimmeyer
Luiz Carlos Bianchi

Maria Schneider
.

Mariana Wilbert dos Santos

Nilton Radtinzki

Onivaldo Bennert

Osni Cardoso Ferreira

Renata Scholl

Rosemary Dalcanally Klinkoski

Silvia Oecksler

Valbano Laube

Vanesa Oliveira Laurindo
.

FESTA
Acontece amanhã, a partir das 16
horas, nos galpões de festa do
Parque Malwee uma animada festa

julina. Às 20h a Banda Estrela de

Ouro dará início ao baile.

(1)
.JARAGUÁ
DOSUL

MíN: 5") MAx; 18' (

/

� I., �
.};(, �
I"'?{. FLORIANÓPÓLlS
? MIN: 6°/ MAX: ir
I

1) 161°1"1°1'"ênsoíararío Parcialmente Nublado InstávElI Chuvoso Trovoada
nublado
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OCORREIODOPOVO

NOVELAS - I

Eterna Magia
Medéia diz que Rafael matou a

criança, mas ele garante que foi um

acidente. Zilda detém Rafael e Medéia

sai correndo. Zilda e Berta imobilizam

Medéia. Zilda finge estar aflita com o

estado de Rafael. .!V1.edéia er(lp-ur�ª .

Berta e foge. Elisa avisa Pérola que
Rafael sofreu um acidente. Joaquim
diz a Loreta que ama muito o menino

e ela o consola. Zilda diz que Medéia

agrediu Rafael. Nina acalma Elisa.

Berta diz que. há suspeita de

traumatismo craniano. Elisa acusa a

mãe de ter escondido Medéia com o

auxílio de Berta. Pérola diz que Eva

está tentando manipular. o destino das

pessoas e que Nina não vai aceitar.

Matilde acorda Jair e exige saber onde

está Quinzinho. Jair a agride e diz que
o menino fugiu. Flora tem um acesso

de alergia com as flores que Carlão
lhe manda. Medéia volta paraseu
casebre. Laura se despede de Lucas.
Clara intui que Joaquim está triste,
impressionando Conrado. Nina

pergunta a Eva o que ela pretende.

Sete Pecados
Clarice reclama com Beatriz que, por
conta do trabalho de Dante, ela não
vê mais o marido. Beàtriz pede
escargot de entrada para todos.
Rebeca apresenta Marcelo a

Anselmo. Clarice se enrola para
comer escargot. Dante menospreza
Clarice quando ela diz que quer
misturar o vinho com refrigerante.
Magoada, Clarice pergunta se Dante
tem vergonha dela, mas ele nega.
Juju avisa Teobaldn que se afastou
de Romeu. Clarice pergunta a Dante
se existe algo entre ele e Beatriz.

Paraíso Tropical
Com a desculpa de que pode cair em

contradição com Daniel, Tais pede que
Olavo conte o que aconteceu em

Marapuã. Cássio enfrenta Cadelão e

leva Joana embora. Mercedes diz a

Nereu que Paula lhe ofereceu um

em�regQ no albergue. Olavo conta tudo
o que fez contra Daniel em Marapuã e

diz que as fitas que usou para forjar o
telefonema de Daniel para Paula foram
destruidas. Bebel se impressiona com
o colar que Urbano lhe pede para usar
na festa. Cássio recrimina Joana por
estar trabalhando com Cadelão.
Cadelão dá uma lição em Cássio.
Joana o socorre. Fred diz a. Camila
que está tudo bem entre ele e Heitor.
Taís diz a Ivan que as fitas com a voz

de Daniel devem estar com Jáder, pais
ele não iria destruí-Ias. Ivan diz -que
tem uma cópia da chave da casa de
Jáder. Lúcia -teme não conciliar os
compromissos sociais de mulher de
�mpresário com as.responsabüídades

. de dona de albergue. Nereu conta para
Merced'es que Paula está se

recuperando do acidente. Taís tlcaem .

pânico ao conversar com Mercedes
porque não a reconhece. Marquinhos
dorme no hotel com Lucas e Ana Luísa.
Lucas se prepara para voltar aBoston.
Joana cuida .de Cássio. Iracema

começa a reunião de condomínio.
Mercedes conta para Paula como foi
seu encontro com Taís. Ivan acha as

fitas no apartamento de Jáder.

AUTÓGRAFO

---------- - - ----- ----_._------

EXTRA
ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br .

PROCESSO
Alberto Cowboy pode
embolsar R$ 1 milhão fora da
casa do BBB? Ele entrou
com um processo contra a

Rede TV! por considerar
ofensivos os comentários
daªl'>tesentadora Sorna,
AbraãoJ10 prograllJ_a:;A,
Tàrde É Sua", na época do
reality show. "Decidi entrar
como processo, depois
que.�Qube que minhªJllãe
tinhltájoelhado em

frente à TV chorando'.',
disse Alberto.

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 quadrada de 3x3.

2

DIVIRTA-SE

Jog;ndo Paciência
No hospício, o louco estava jogando paciência, quando um

outro parou e ficou observando-o por alguns instantes.
- Ei , você está roubando! - comentou o bicão.
- Sim, mas não conta pra ninguém!
- Mas você nunca descobre?
- Não, eu sou muito esperto!

BOM HUMOR
Depois de ser vítima
de uma escorregada
de seu vestido, que
deixou seus seios
aparecerem no Theatro

Municipal, Adriane
Galisteu levou na

esportiva. "Fiquei triste
_ ao ver as fotos

publicadas, mas não
vou chorar pelo peito
derramado", brincou
Adriane diante do
incidente, que ocorreu
na terça-feira, 24, em
São Paulo.

I
I ,
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PERSONAGEM
I,rislene Stefanelli, ex-BBB?
e apresentadora da RedelV!,
virou personagem de

W

história em quadrinhos. A
Sirizinha, Como foi batizada,
será a estrela de uma

revistinl'l.ª," para crianças ê

que terá a cornpanhla da
" ,

Turma do Bem. Entre eles,
já estão sendo negociados
uma boneca (além de outros

brinquedQs), bolsa e jogô§
para celula.r. Sirizinha fOi
lançada na quarta-feira,
25, em São Paulo.

Psicologia infantil não é a

praia de Hilary Dutt. A
cantora e atriz fez uma

criança de 9 anos chorar

cuando se recusou a lhe dar
um autógrafo. Segundo o �
New York Daily, Hillary
estava em um restaurante
com seus país' quando '.
crianças chegaram pedindo
autógrafo, ela foi bem clara.
"Eu não passo muito tempo
com minha família,
desculpa". A menina, de 9

anos, e sua amiga caíram
em lágrimas.

SUDOKU

4

5

HOROSCOPO

Touro (21/4 à 20/5)
É com você, srn. Não percebe que o olhar da pessoa diztudo, que évocê e só você aquele sertão-especial? Abra a
janela, um sorriso,

.

raça: talvez o começo tenha que partir de você. Algo novo, uma renovação do antigo, uma
reconciliaçãQ, uma para um programa ...

Gêmeos (21/5.11 20/6)
Quem você incluirá em seus planos? Sua mobilidade é importante, mas, sem amigos & amores. você não vai murro

longe. Assim que se orientar, notifique o pessoal: além de ser impossiVeller seus tantos pensamentos, nem todo mundo
é assimtão rápido diante de novas situações.

-

Câncer ,(21/6 a 21/7) ,

'

Talvez você estíJjabem perto de encontrarachave que abre a portasecreta e levar luz àquel�2- a�suntos há mutto
engavetados poriatta de solução (ou por nega§ão). Segwir adiante com o pensamento lá atrás não dá. Náo carregue
tantas malas, faciltte sua jomada.

Leão (22/7 a 22/8)
Para hoje, o social é o canal. Trabalhar em equipe será bom pra você e pra todo mundo. Ocupe seu espaço nos círculos
em que você atua: marque sua presença e fortaleça sua posição. Leoninos costumam teraquefe ar de que se bastam a

si mesmos ..

;Serábemassim?

Virgem (23/lha 2219)
Está aberto para o romance? Um pouco mais de cor no roteiro, algumas mudanças no cenário e uma boatrilha sonora
dão vida nova aos personagens. Não há com quem contracenar? Só se é porque você não quer. Aguardando um sinal?
Erga os olhos para o céu, o sinal chegou.

Áries (20/3 a 2014)
Embora sem polgações, a
chato, olhe para s no.o moVi
se divertir com as últimas atrações.

-(eira transcorre hal1T1Ôniasa e light. Se O seu 6pt<)I1lQ parece um pouco
estaespeclalmeníe interessante. Rode o dial e sintoni�e sua estação: você vai

8

�1

'.rmilclá d. lilt.
.go,. 'em ° "",oludenilno

.'r.;.e:.J

Libra (23/9 a 22/10)
Até o libriano de c�i\teirinha c�rimbada e.mattas-rodas, cheío.de prqpostas,programasj'lcompromiS$Qspre

c

. pouco de sossego na vida privada. Há que encontrar o silêncio de suamente, a calma de seu coração, a paz em
mesmo ou nos braços do amor. ..

Escorpião (23/10 a 21/11)
9 que fazer com tanta intensidade? Abralogo as inscrições: tem uma fila enomíe lá fora, um monte de gente cheia de

! diSPOSiÇ.
ão pra lhe aj�dar.. DU.

vidando de seu charme, é? Deve ser só falta de exercício. Sacuda pensamento�chatos e_

I
ponha seo ferrão pradançar.

'. .

Sagitário (22m a 21/12)

Ir Em caso de dúvida ou de falta de convicção, espere um pouco mais, não ultrapasse a simesmo. Depois que voCê
assinar e der sua palavra, fica sacramentado, babaus. O planeta não anda para trás, muito menos você. Organize'se
antes de mudar cursos de ação.

.

Aquário (21/1 a 18/2)
Podem até estar querendo cortar suas asinnas, mas você descobrirá outra maneira de fazer o que quer e chegaraos
céus. Não se. an "isso só faz vazar SUil�l1ergia e obscurecer s��mente. Respire e se. sintonize: daqui'a
feráa grande

..
.

Peixes (19
GomQ vai a pro��$toponhectmenID'lEstá fazendo um trab�.Sj)bre si?NãO dãmais pra flC
escuro {salvo exceções interessantes), tropeçando nosmesmos lugares e perdendo SUa preciosa cota d!I
com alantema namão? Bons insights!

•

Um produto 100% natural e estimulante
sexual para homsns e mulheres

DISK ENTREGA GRATIS: 3370 2525

EMAGREÇA!

AMIGOS
DO PESO
CJ-EGQUI PARTICIPEI

A partir de 19 de j.JIho
R.�am.C<l'1os Ferrei'a 197 \ PBF
q.;intas 1611 e 19h F 9935-9361
www.amigosdopcso.com.br

-SOLUÇÃO
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SANTA CATARINA

lHS defende

municipalização
FLORIANÓPOLIS

121 SEXTA-FE,IRA, 27 de julho de�2f07
O CORREIO DO POVO

URNA ELETRÔNICA: CONHECIDA MUNDIALMENTE

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ciasc desenvolve tecnologia de ponta
Centro de Informática e

Automação transforma
técnica em produtos e

.

serviços para facilitar a vida .

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Govemança eletrônica, soft

Ware livre, arquitetura e inovação
tecnológica são conceitos que cada
vezmais ganham espaço no dia-a
dia das pessoas por intermédio de
seus subprodutos. EmSantaCata

rina, um dos principais expoentes
da capacidade do Estado de gerar
conhecimento aplicado à área de

-tecnologia da informação. é a.
mundialmente conhecida urna

eletrônica. O Ciasc (Centro de

InfonnáticaeAutomaçãodoEstado
de Santa Catarina) é o órgão da

admínistração pública estadual

encarregado de transformar tecno
logia em produtos e serviços, com
foco em facilitar a vida do cidadão.
"Nós temps uma grande tradição
de ter oferecido ao cenário nacio

nal importantes contribuições na
área de tecnologia, como na auto
mação bancária, por exemplo. A
uma eletrônica, um dos maiores

cases de governo eletrônico emní

vel mundial, desenvolvido e im-
.

plantado em no Estado, é fruto de
uma parceira entre governo, em

presas e universidades", lembra Q

diretor presidente do Ciasc, Hugo
Hoeschl. Ele destacaopioneirismo

.

do Estado na interaçãoentre osgo
vernos e a população.

JAKSSON ZANCO/SECOM

lHS, Hugo Hoeschl e secretários durante reunião sobre governo eletrônico

CONFERÊNCIA

3º Congresso Latino-ame
ricano de Cidades e Governos
Locais foi aberto na quarta-feira.
O evento contou com a presença
do vice-presidente da República,
JoséAlencar, e representações de

prefeitos e lideranças de mu-

. nicípios daAmérica Latina, dos
EUA e da Europa.

O governador defendeu as

cidades policêntricas e um no

vo pacto federativo, que be
neficie e estimule os recursos e

a autonomia dos governos
locais. O evento se estende até

hoje. O objetivo é apresentar as

linhas de financiamento para
investir na melhoria do serviço
público.

-COMO DESENVOLVER EQUIPES

RAPIDAS, FLEXlvEIS E DE AUTO
DESEMPENHO.

-COMO LIDAR COM PESSOAS

DIFlvEIS, FAZENDO COM QUE TODOS

TRABALHEM EM HARMONIA

E PRODUZAM MAIS E MELHORo

-A NOVA DINAMICA DA LIDERANÇA "

NA IMPLANTAÇAO DOS PRINClplOS
DA QUALIDADE'I

-O PODER DA LIDERANÇA
. EM MOTIVAR E OBTER O

COMPROMETIMENTO DE TODOS.

.COMO EVITAR PEQUENAS FALHAS

QUE PROVOCAM GRANDES PERDAS.

·0 QUE COMEÇA ERRADO

TERMINA ERRADO.

·FALHAS DA GERêNCIA E

COMO CORRIGf-LAS•.

'OS SEGREDOS DOS

GRANDES LIDERES.

.AS BASES DA INTELIGêNCIA
EMOCIONAL PARA FAZER AS PESSOAS

TRABALHAREM EM EQUIPE

E EM HARMONIA•.

SEMINARIO'ESPECIAL

() PROF!SSIO�AL
DA QUALIDADE

-O PERFIL DO PROFISSIONAL

DA QUALIDADE

.A REVOLUçAo DO NOVO MILêNIO.
NO ATENDIMENTO E NAS VENDA& .

-UM PROGRAMA DE

CAPACITAÇAO PROFISSIONAL
-O QUE OS CLIENTES QUEREM

·COMO TRANSFORMAR .RESULTADOS

RUINS EM BONS RESULTADOS·
"

-O PODER DAS RELAç6ES HUMANAS

-INOVAÇAo • CRIATIVIDADE E AçAo-

·COMPROMISSO

-LEALDADE

-RESPONSABILIDADE

IMPERDíVEL
LIDERANÇA, 'COMPROM·ETIM,ENTO,

ATENDIMENTO E .RELAÇÕE'S HUMANAS

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

.". '

Informações e reservas: 9988-5063 cf América
ELIAS LOURENÇO

Fundou edirige o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial.
Autor do livro: SUPERAÇAO; 7 atitudes para o Crescimento Pessoal e Profissional.

Considerado um dos melhores Comunicadores Empresariais da Atualidade.
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TRANSPARÊNCIA: O SERViÇO SERÁ FEITO PElO TElEFONE

Anatel terá. que informar

preços das tarifasDDI eDDD
A proposta seguirá
para o Senado e o

próximo passo é a sanção,
ou não, do presidente .

BRASíLIA
AAnatel (AgênciaNacional

de Telecomunicações) terá de
oferecer um serviço telefônico

(gratuito) de informações sobre
preços de ligações interurbanas
e internacionais. A proposta
consta no Projeto de Lei 475/07,
que tramita em caráter

conclusivo na Câmara Federal.
Conforme o autor do texto,

deputado Luiz Bassuma (PT
.BA), a idéia é que estejam

disponíveis dados. relativos a

todas as operadoras. Dessa forma,
consumidores poderão pesquisar
com a agência qual a melho�
opção para fazer suas chamadas.
BAIXA RENDA - A de

cisão da Anatel de colocar em
seu site o preço das ligações
DDD eDDI de cada operadora
beneficia apenas quem tem

acesso à internet. Para Bas

suma, o cidadão de baixa renda
fica sem saber qual operadora
oferece amelhor tarifa. O texto .

segue apensado ao PL 5786/01,
que toma gratuitas as ligações
para os números do serviço
0300.
PRÓXIMOS PASSOS -

Como tramita em caráter

conclusivo, o texto não precisa
ser votado em Plenário, sendo
necessário apenas o aval das
comissões designadas para sua

análise: Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática;
Defesa do Consumidor; e de

Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Uma vez aprovada na

Câmara, a proposta seguirápara
o Senado. Caso os parlamentares
dêem seu aval sem alterar o

texto, o próximo passo é a sanção,
ou não, do presidente.AAnatel
terá 120 dias para iniciar as

operações após a publicação da
lei. (InfoMoney)

"EfIJ 'IIE-5E
"" 'EneE'.

sÃO PAULO
A taxa de desemprego no

Brasil recuou para 9,7% em

junho, ante 10,1% em maio,
informou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística). na. manhã de
ontem. Em junho do ano

passado, a taxa era de 10,4%.
O número de pessoas.

ocupadas ficou em 20,790
milhões nas seis. regiões
metropolitanas pesquisadas,
alta de 1,3% sobre maio e de.

3,2% frente a igual período de
2006.

O total de pessoas

desocupadas ficou em 2,225
milhões, queda de 3,9 na

comparaçãomês a mês e recuo
de 4,9% ante junho do ano

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS
NO MÊS DE JULHO 2007:

Cheque para 10 de agosto e

20% desconto nas

2 primeiras mensalidades.

(Agosto e Setembro)

Matricu1cas
Abertas

Taxa de desemprego recua
9,7% no Brasil� segundo IBGE

Início das aulas: 06.08.2007

-

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)

Fellows' language School Ltda�

Acere/e o ritmo de suas conquistas na Fellowsl Idiomas•

passado.
O rendimento médio real do

trabalhador caiu 0,5% em

relação a maio, para R$
1.119,20, o que representou um
ganho de 2,7% ante junho do
ano anterior.

Na comparação com maio,
houve recuperação do
rendimento real médio nas

regiões metropolitanas do Rio
de Janeiro. (1 ,8%). e Porto

Alegre (0,6%), declínio em

Salvador (queda de 4-,9%) e

São Paulo (recuo de 1,8%) e

estabilidade em Recife e-Belo
Horizonte.

O IBGE informou ainda
;ir_

.

que, em relação a maio, o

contingente de trabalhadores

por conta própria cresceu 2,6%. .

. Aqui você tem:
- Método moderno.
- Aulas dinâmicas.
- Material importado específico para
adolescentes e adultos.

r- Máximo 6 alunos por turma.

- Reposição de aulà sem custo.

- Material totalmente
em inglês ou espanhol,

, ilustrado e colorido (facilitaa fixação).
- Sem taxa de matrícula.

-Convênio com WEG, Marisol, Malwee
e Hospital São José.

www.£ellowsidiomas.c.om.br

f�llows@netuno.co•. br .. �.
. i

-

--_/_�� --.-
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'Há um problema
de comando' � diz

-=pi
- -

1

I
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MINISTRO DA.DEFESA AARMA QUE MUDANÇAS
- NÃO-SERÃO IIPARTIDARIZADASIl

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

Presidente Lula curnprlrnentao novo ministro da Defesa, Nelson Jobim

"OUli�m manda p o

ministro", disse, em
reLação os órgãos
do setor apreo

BRASíLIA
Na primeira entrevista após a

posse, o novoministro da Defesa,
, Nelson Jobim, afirmou que há

"um problema de comando" no
setor aéreo.

"Há disparidade de ações. Ou
seja, estamos com um problema

_ de comando. E isso vai ter

(comando)", declarou.
O ministro prometeu uma .

reformulação no Ministério da

Defesa, a fim de promover uma

integração entre os órgãos do
setor aéreo. Indagado sobre
eventuais

.

problemas de

hierarquia na relação entre esses

órgãos, afirmou: "Quem manda
é oministro".

Segundo Jobim, uma das
dificuldades para se enfrentar a
crise aérea é a falta de sintonia

entre o ministério,. a Anac

(Agência Nacional de Aviação
. Civil) e a Infraero (Empresa

.

Bra�ileira de Infra-estrutura

Aeroportuária) .

"Temos uma estrutura em que
temos uma empresa pública que
é a Infraero, que cuida da infra
estrutura dos aeroportos, e temos
a agência, que estabelece as

r:

II

linhas de negociação entre os

usuários e as empresas. Esse
modelo funciona? Essa é a

pergunta que eu estou me

pondo", disse oministro.
Jobim afirmou que fará um

levantamento dos problemas e

tomará decisões até o
-

final da
semana. Segundo ele, mudanças
na Infraero e a reformulação do
ministério não obedecerão a

critérios partidários. Neste

momento, segundo ele, serão
nomeados somente técnicos. "Se

mudanças houverem (sic), e

deverão haver, não serão

partidarizadas", disse..
Advogado de formação e ex

ministro do Supremo Tribunal

Federal, Jobim disse que o fato
de ele próprio não ter

conhecimentos técnicos do setor'
aéreo não influenciará negati
vamente a nova gestão. ,

''Nós tivemos umministro da
Saúde que não era da área de
Saúde e foi um grandeministro",
disse, emreferência a [osé Serra.

Onovoministro informou que
hoje irá ao local do acidente com
o avião da TAM, noAeroporto
de Congonhas, e depois visitará
vítimas e familiares da tragédia.

. Ele não quis dar prazo para o
fim da crise.aérea. "Aprendi com
o dr. Ulisses Guimarães que o

tempo não perdoa o que a gente

.

faz sem ele". (Site Gl)

PANORAMA
rpdacao@ocorrpiodopoyo.com.br
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• PELO MUNDO .

A Grã-Bretanha deve enfrentar mais tempestades, o que aumenta os
temores sobre a situação sanitária nas zonas afetadas pelas inundações,
as piores da história moderna do país.

A Agência de Proteção Sanitária assinalou que o risco de contra'
doenças é geralmente baixo, mas advertiu aos habitantes das zonas

atingidas pelas cheias dos rios que não entrem em contato com a água
estagnada para evitar contaminações.

Mais de 340 mil pessoas continuam sem água potável em
Gloucestershire (oeste), a área mais atingida pelas cheias, onde restaurar
os serviços básicos pode levar umas duas semanas, o que também
causa riscos para a saúde da população.

A Inglaterra e o País de Gales receberam 387,6 milímetros de chuva
desde o mês de maio, o que representa um recorde para este período de

.

três meses desde que começaram a ser realizadas essas estatísticas; em
1766, indicou a Agência Meteorológica em um comunicado.

ONDA DE CALOR O governo da Hungria
anunciou na terça-feira, 24, que cerca de 500

pessoas morreram devido a onda de calor que
atingiu o país na semana passada. As mortes
foram causadas por insolações, problemis
cardiovasculares ou outras doenças agravadas
pelas. altas temperaturas.

BAIXAS TEMPERATURAS
- Pelo menos 77 crianças já morreramno Peru em

conseqüência das baixas temperaturas que
castigam comunidades das zonas mais altas do

país. Crianças menores de cinco anos morreram

depois de terem contraído doenças respiratórias.

EXPULSÃO NA RÚSSIA A Rússia expulsou o

mais alto diplomata britânico para assuntos
comerciais no país como parte de uma retaliação
envolvendo o pedido da Grã-Bretanha pela
extradição de um suspeito de assassinato,
afirmou ontem o jornal Moscow Times.

MULHER PROCESSA FIDEL Uma mulher do

Maine, nordeste dos Estados Unidos, abriu
processo contra o líder cubano, Fidel Castro, pela
captura e morte do pai, um piloto que teria

desaparecido sobre Cuba há mais de quatro
décadas, disseram autoridades judiciais.

REUTERS

BOMBAS MATAM 50 APÓS VITÓRIA DO IRAQUE
A explosão de dois carros-bomba deixou pelo
menos 50 mortos e cerca de 130 feridos na

quarta-feira, 25, em Bagdá, quando centenas
comemoravam uma vitória da seleção de futebol do

Iraque. A equipe iraquiana venceu a Coréia do Sul e

chegou à final da Copa da Ásia. Poucas horas depois
.'

do final da partida, milhares de torcedores tomavam
as ruas de Bagdá quando o primeiro carro-bomba

explodiu, no'oeste da cidade. O segundo carro

bomba foi detonado na região leste.

Renan diz que não

será novo 'Severino'

Situação sanitária

preocupa Governo
do. Reino Unido
Mais chuvas
aumenta temores
nas zonas afetadas

afetado pormudanças é de vôos

internos", afirmou Celso
Amorim.

Segundo ele as medidas que
. deslocarão vôos de Congonhas,
paraGuarulhos, Campinhas,Rio '

de Janeiro, Belo Horizonte,
Brasília e algum outro aeroporto
do nordeste, exigirão uma

readaptação no setor e o governo
trabalhará' para minimizar
transtornos..

"Há outras possibilidades no
Rio, no nordeste. Isso pode exigir
momento de adaptação, mas o

Brasil é grande destino turístico,
de negócios ( ...) As companhias
vãocontinuarganhando dinheiro

. fazendo vôos para o Brasil", disse
Amorim..

BRASíLIA
O presidente do Senado,

Ren�n Calheiros (PMDB-AL),
. afirmou na quarta-feira, a umaTV
emMaceió (AL), quenãoserá urn
novo 'Severino', tem 'plena
convicção de sua ínocêncíaà

Severino Cavalcanti (PP-PE) fOI

presidente da Câmara dos

Deputados e, em 2005, renunciou
ao cargo para evitar ser cassado.
Para Renan, a crise no Congress'
é artificial: "As pessoas pensaram
que estavam diante de um fato .

consumado e de uma pessoa
vulnerável", disse .

Amorim nega reflexo
em vôos estrangeiros
BRASíLIA

Integrante do Conac

(Conselho de Aviação Civil), o
ministro das Relações Exteriores,
CelsoAmorim, afirmouna terça
feira, dia 24, que o reflexo das
medidas para desafogar o

Aeroporto de Congonhas será

mínimo nas companhias aéreas

estrangeiras que têm o Brasil
como destino.
'''Não creio que Brasil

perderá investimento de

empresas estrangeiras. Há
muitas alternativas até porque
o aeroporto principalmente
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FOI FÁCIL: GOLEADA
UNHA DE FUNDO por Julimar Pivatto

Feminino
Neste domingo, a partir das 14h15 no campo do Botafogo, acontece a semifinal
do Campeonato Jaraguaense de Futebol Feminino, O primeiro jogo será entre

Olympia e Bar do Si e, na seqüência, se enfrentam Barcelona e Barrabaxo. A final
está prevista para o dia 12 de aqosto. No domingo de manhã, a partir das 8h30 no

Estádio do Caxias, acontece a última rodada do Campeonato Sênior. Já classificado

para a final, o Wória enfrenta a Kiferro. Na seqüência, Caxias e Cruzeiro entram

em campo. Os dois finalistas brigam pelo título em jogos de ida e volta,
programados para os dias 5 e 12 de açosto.

Oll'sC 2
A medida é para se equipar
ao sistema usado em

Olimpíadas e no Pan-Americana,
E ela valerá tanto para a Olesc
como para os Joguinhos Abertos
e os Jasc. No ano passado,
Blumenau levou mais uma vez o

título do Jasc, com 269 pontos,
contra 160 de Florianópolis.
Jaraguá do Sul ficou em

oitavo com 43.

Tênis
Separem as raquetes para a

terceira etapa do Circuito ATJ de
Tênis de Campo, As disputas
acontecerão de 15 a 19 de

agosto, no Clube Atlético

Baependi. As inscrições
começam no próximo dia 30,
segunda-feira, e seguem até o

dia 10 de agosto, nas secretarias
do próprio Baependi e do Beira
Rio Clube de Campo.

,

Meninas do futebol comemoram o segundo ouro conquistado em Pan-Americanos

Meninas do futebollevam
Oll'SC 3
Falando especificamente da
Olesc, no ano passado, em

Jaraguá do Sul, Joinville ticou"
com o título, Gam 150 pontos,
dez a mais que Blurnenau,

.

Os jaraguaenses ficaram
em quarto com 66, No quadro
de medalhas, Blumenau ficou
com a melhor, com 32 de

. ouro, o dobro de Jolnville.

Jaraguá do Sul, com dez,
ficou em terceiro.

Oll'sC 1
Depois do Parajasc, os
dirigentes das entidades já
começam a pensar na fase
estadual da Olesc. A competição
será de 3 a 11 de agosto, em Rio
do- Sul, e trará uma grande
novidade no sistema de

classãcação. Ao invés de contar
a pontuação, onde os seis

primeiros dão pontos ao

município, agora são as

medalhas que definirão os

o ouro no Pan-Americano
amistoso realizado no estádio do

Canindé, em São Paulo).
Este é o segundo título pan

americano da seleção feminina
de futebol do Brasil. Em Santo

Domingo-2003, a vitória foi
obtida de maneira sofrida, na
prorrogação diante do Canadá.
Os Estados Unidosganharam a

primeira edição do futebol para
mulheres em Pans, em

Winnipeg-1999.
"O que foi feito hoje foi

fruto de um trabalho iniciado
há três meses. Quando o grupo
saiu de Caldas Novas, onde foi
a nossa preparação, sabíamos
que teríamos algumas dificul
dades. Seríamos muito cobra-

RIO DE JANEIRO

, Com extrema facilidade, o
Brasil derrotou os Estados
Unidos por 5xO na tarde de
ontem e conquistou amedalha
de ouro no torneio feminino de
futebol dos Jogos Fan
Americanos do Rio de Janeiro.
As norte-americanas ficaram
com a prata, e o Canadá, com
o bronze. Marta, escolhida pela
Fifa a melhor jogadora de
futebol no mundo no ano

passado, foi um dos destaques
do time, que pela segunda vez

na história conseguiu vencer a
seleção dos Estados Unidos (a
outra vitória aconteceu em

dezernbrode 1997, em um

dos por jogar dentro do Brasil.
Teríamos que 'treinar forte, e

assim foi feito", disse o técnico

Jorge Barcellos.

Comemoração
No pódio, as jogadoras

receberam a medalha de ouro

do ex-presidente da Fifa, o

brasileiro João Havelange. E
comemoraram com uma

rebolada e muitos pulos. "Foi
uma emoção muito grande
poder voltar aoBrasil depois de
muito tempo fora da seleção.
Poder jogar esse Pan e mostrar

o futebol feminino para o povo.
Nada mais justo essa medalha
de ouro", disse Marta.

O Canadá terminou em

primeiro com 2,7 pontos
perdidos. Já o Brasil ficou com
5,67 pontos e osmexicanos vêm
tia terceira colocação. Os

norte-americanos, atuais vice

campeões mundiais, vieram
com um time reserva e só

ficaram em quarto com 10,2
pontos.

O melhor brasileiro foi
Bernardo Alves, que conseguiu
zerar o percurso e ficou com 1,09
pontos perdidos na quarta
colocação da competição
individual.

Brasil fica em

2° no hipismo
RIO DE JANEIRO
A equipe brasileira de saltos

terminou o primeiro percurso da
. competição de saltos do hipismo
na segunda colocação. Bernardo
Alves, César Almeida, Pedro
Veniss e Rodrigo Pessoa saltaram
nesta quinta-feira no Complexo
de Deodoro e têm boas

condições de medalha para a

final desta sexta.

ter pela frente o gaúcho Marcos
Daniel. "Infelizmente a chave
não nos permite escolhe� esse ou

. aquele adversário. É uma pena
um brasileiro enfrentar outro
brasileiro nesta altura do

campeonato,' Mas, o mais

importante agora é pensar que
estamos bem perto de uma'

medalha", disse o tenista, tenista
número 1 do Brasil e 139 do
mundo. Thiago Alves, o terceiro
brasileiro, estava em outra chave

.

e podia enfrentar Saretta ou

Daniel na final. Porém, o tenista
perdeu para Santiago Gonzalez,
do México, na manhã desta

quinta, por 2 a O (6-4,6-1).

Aávio Saretta- vence argentino e

é o primeiro brasileiro na semifina�
RIO Dt: JANEIRO

O paulista Flávio Saretta foi
o primeiro brasileiro classificado

, para a semifinal da chave de

simples dos Jogos Pan
Americanos do Rio de Janeiro.
Ontem, no Clube Marapendi,
ele venceu o argentino Juan
Martin Aranguren por duplo 6-
2, em 1h08min de partida, e se

classificou para as semifinais da

competição.
"Diferentemente dos dois

primeiros jogos em que não

conhecia nenhum dos

adversários, o Aranguren eu já
conhecia e consegui jogaromeu
melhor tênis", contou Saretta.

"Jogar em casa, com o apoio na
torcida, faz a gentecrescer na

partida. O clima do Pan é

parecido com o de Olimpíada,'
bem diferente do .que está

acostumado a viver no circuito",
acrescentou.

Nas semifinais, Saretta poderá

DIVULGAÇÃO

Rodrigo Pessoa terminou em sétimo lugar no individual
I r--
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PARAJASC: PODER DA SUPERAÇÃO Paratleta comemora duas
medalhas na nataçãoExemplo de superação

. na bochaparaolímpica
JARAGUÁ DO SUL Acostumada a disputar

travessias em mar aberto, Maria,
, Helena se mostrou muito feliz
com as conquistas. "É a coisamais
linda do mundo. Eu daria tude
que eu tinha para viver isso de
novo", comentou a paratleta,

,

qtie dedicou o t:Ítulo.à:neta q�e
acompanhou a prova.' Para �
próxima edição, ela já pensa em

disputar outros estilos, como

nado peito e nado costas.
"

',',
, "

, piERO'RAGAllJ

'Maria Helena Rigel Eggert
'"

.teve muitos motivos, para sorrir
ontem. Precisamente, dois. Mas,
por ela, queria ter mais. A
paratleta de Guaramirim

conquistou duas medalhas .de.
,

"-- _-;
• .1- ,'- ,_ : ._

,

; '.
" 'buro nos SOm e 10OmJiVr�' na

natação para deficientes físicos.
"Se eu soubesse, teriame inscrito
em mais provas", disse ela, ql!-�

. disputou seu primeiro Parajasc.

PIERO RAGAZZI

Modalidade aparece
p�ta' primeira ,yez no

,pàràjasc .este ano

JUlIMAR PIVATTO

JARAGuA DO SUL

Quem passoupelo,Pa�6A'::<"
do Parque 'Municipal. de B.v�ht9S;.),
ontem, parou para acmri.p�,� \\ .,' "'\�disputas da bocha paraolfnip'i�a., "

'

�
" ,� .'�' . ,c

Os deficientes com p'£r::t�iSi& ".'" ;,tra-udinei e Adriano felizés co.ina oportimitfade de panlclpardu Parajas,C'
"

� •.
cerebral, até então, não�' . "::'

"

"

.
, ,',

"

como participar do Parajasc e a membros.Oriosulense empurrava concentrar pam jogar aindamaiS':
modalidade foi incluída este ano

.

a bola-adaptada para o esporte; forte", disse. .,;

na -competição. Aliás, a compe- com os .pés e o outro, usava as Especialista na 'modalidade,
tição é o quemenos importaneste mãos.A cada ponto, a àlegria era Marli Cassoli já trabalha com isso
caso. A oportunidade de poder expressadano rosto dos paratletas. há um bom tempo e percebe que, "

participar do Parajasc é o maior 'A'professora da Apae de Rio ós atletas melhor�m e até""
prêmio para eles.'

,

do Sul, Isabel Meneghel1i, disse evoluem. "Tem muitos casos em

Ontem à, tarde,
.

Claudinei que Claudinei estavamuito feliz. que', eles precisam mudar de
Marhold, deRiodoSul, eAdriano "Ele se mostra mais feliz e a classificação. ou até de esporte..

'

Maria Helena comemorou o pódio e levou ouro e duas provas
Róhenkoh], de Guaramirim, se coordenação motora também se Conheço paratletas que hoje
enfrentarampelasegundarodada . d,é;§envolveu", comentou. Já

.

praticam arremesso de peso. e
da bocha na classe BC2. Os dois '� Adriano estava empolgado com a saíram da bocha paraolímpíca",
têm poucosmovimentos nos.

,,' .primeíra vitória. "Quero me destacou.
" "

" ,'..

.... _

Jaraguá do Sul
Resu�ados - Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul Ox12 Blumenau - Bocha Dupl�s Masculino (DA)
Jaraguá do Sul OxO Armazém - Futsal Ma�culinQ.,{DM)

,

,

,
,

,

Jaraguá do Su112x1 O Iporã do Oeste '- Bocha [)u.Plás Mas'Culino (OM)
,

Jaraguá do Sul xChapecó - Bocha Individual'Masculino (DF)*
Jaraguá do Sul x Capinzal- Futsal Masculino (DA) *

Jaraguá do Sul x Lages - Voleibol,feminino (DA) *

Jaraguá do Sul x Camboriú - BochaDuplas Feminino (OM) *
Jaraguá do Sul x Lages � Futsal Masculino (OM) *

ManhãX'dp\rPé�rdes. no atletismo_"

." '.' -

<�. -- ',' ;,.,," ,
. , -

ITAJAí
Das oito provas do atletismo

programadas para a manhã de
ontem em Itajaí, sete tiveram O

recorde batido. O paratleta de
Concórdia, Rafael Casaroto,
ganhou a segunda medalha de
ouro na prova do lançamento de
dardo, e para variar, bateumais um

recorde, estabelecendo39m29cm
para a prova, quase 20 metros

, acima da marca anterior.

Já nas semifinais de todas as

categorias foram batidos os

'recordes dos 200 metros. Na

categoria deficiência auditiva, os
blumenauenses, Maria Neti de
Souza, fez 32s8d e Alan de Lima

Alves, cravou 27s ld. Entre os

deficientes mentais Vanderlea
Kumrri., de Iporã do Oeste,
chegou com 34s9d, e Márcio

Guaramirim
La��entino Conceição, d·�·. Guaramirim x Brusque - Bocha Duplas Feminino (OM)Itajaí, com 27,s cravados. As

.: Guaramirim x Balneário Camboriú - Bocha Duplas Feminino (OM)
finais dos 200 metros, em todas "

'

.

as categorias serão realizadas 'DA: Deficie�te Auditivo - DM:. Deficiente Mental- DF: De�ciente Físico - DV: Deficiente Visual
,

' * Jogos nao encerradqs ate o fechamento desta ed/çaa
nesta tarde. '
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