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" � Trem colide com

'caminhão-baú na

Rodovia do Arroz

III PÁGINA 5

'Arquiteta diz 'que
Prefeitúra alterou

: -� projeto da Arena,

III PÁGlNA4

Músicos de Foles do
Bàndoneon se encontraram em

'Massaranduba para manter 'a
tradição deste in_stfumento
típico da cultura européia.

� Motoqueiro bate
em poste e morre

, 'no:,João Pessoa
Motoqueiros continuam morrendo
no trânsito de Jaraquã do Sul, A
estatísticà db primeiro semestre do
ano é alarmante. São sete vítimas
fatais já contabilizadas nos locais
dos acidentes'. Na madrugada de
domingo mais um perdeu a vida no

acesso a Schraeder, depois de
.: cellsão com um poste.

,- 11,- PÁGINA 5

MíNIMA

200
MÁXIMA

"J

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPDCU • N° 5.703 • R$ 1,00

Ponte pode desabar
.

, CESAR JUNKES

Pelo terceiro ano consecutivo,
Chapecó conquistou o título geral
do Paraíasc. Os paratletas do
Oeste somaram 66 pontos, contra
31,5, de Concórdia e 31 de
Joinville. Jaraguá do Sul terminou
em sétimo, com 21 pontos,
conquistando níto medalhas,
sendo duas de ouro, cinco de

prata e uma de bronze.
.

.

_

As duas medalhas de ouro

vieram no tênis de mesa feminino

paradeficientes' mentais.

• PÁGINA 16
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• EDITORIAL

Emprego e renda
,Depois dos excelentes

resultados de desempenho e das

pesquisasmostrando o otimismo
de nossos empresários com

relação ao futuro próximo, agora
é divulgada a inforação de que
os executivos da indústria
brasileira avaliam a produção
industrial no segundo trimestre
de 2007 como amelhor dos dois
últimos anos.A avaliação é feita
por mais de mil empresários do
país, entrevistados pela Sonda
gem Industrial, apresentada pela
Confederação Nacional da
Indústria (CNI). O índice de

avaliação atingiu amarca de 56,2
pontos, numa escala de O a í00
pontos. É omaior índice aferido
em uma pesquisa da CN! nos
últimos dois anos; Quando o

índice está acima de 50, significá
que aprodução cresceu. Quando

"Um dos fatores para o

quadro positivo é a maior

participação das pl'qul'nas
l' médias l'mpresas"

está abaixo; caiu.
Um dos fatores para o atual

quadro positivo é a maior

participação das pequenas e

médias empresas do setor no

crescimento da economia, para
o gerente-executivo daUnidade
de Pesquisa, Avaliação e

Desenvolvimento da CNI,
Renato da Fonseca.

"Apartirdomomento emque
as pequenas também começaram
a crescer o indicador como um
todo cresceu. O que está
acontecendo com a indústria

hoje é que está tendo um

crescimento da demanda do
méstica e a expectativa dos

empresários é que esse mercado
vá crescer cada vezmais", avalia.
A conseqüência disso, acres

centa, éum ciclo onde vende-se
mais, contrata-se mais e gera-se
maisrenda.

De acordo com a pesquisa, o
maior dinamismo. da produção
também ajudou na expansão do
emprego no setor. "O indicador
de evolução do número de

empregados não só é omaior dos
últimos dois anos, bem como se

espraiou para um númeromaior
de setores de atividade", afirma
o documento.

Este último dado é o mais

alentador: não adianta a in

dústria crescer se não gera

emprego e tenda.

• PONTO DE VISTA

Talvez sim. talvez não.
Talvez talvez

"Apertem seus cintos de

segurança; será uma noite

agitada", diz, Bette Davis, no
hollywoodiano 'All About
Eve' - que no Brasil recebeu
o engenhoso título de 'A

Malvada', em 1950. Na
semana passada, o dólar, este
constante amigo, veio a

patamares mais baixos,
chegando a R$ 1,82 e

oscilando principàb�ente'
entre R$ 1,86 - 1,99.

.

Além da visão dos
números, há um mercado
nervoso para exportadores,
importadores 'e para' a

sociedade. Para exportadores,
entre os quais as estatais

federais, o comportamento do
dólar implica em bilhões a

mais (ou a menos) de
faturamento. Para as empresas
privadas, significa continuar
ou deixar um jogo após três
anos contínuos de queda.

Já para os importadores, é
um momento especial.
Empresários com visão mais

ampla utilizam o momento
para comprar novos

maquinários, considerados
state-of-art em seus campos
de atuação. Empresários do

varejo utilizam o momento

para trazer produtos com

maior valor agregado e

reintegrar uma legião de
consumidores da classe
média às suas lojas e marcas.

. Não há problema em

importar. É o excesso da

importação de bens de
consumo que acarreta menor

produção no mercado in

terno. O Chile, por exemplo,
nos lembra que sempre que
um país se abre· para o

mundo exterior, novos pa
tamares, gostos e preferências

. são abertos ..
Em seu nível mais baixo,

• Randal Gom!!s,
Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej

o dólar americano acumula
uma queda de quase 14% em

2007. Alguns analistas com

quem conversei em São Paulo
falam de um patamar de R$
1,7O. Pessoalmente não creio.

.

' Com? um elástico puxado ao

limite, ao atingir este patamar
- seja pela entrada de divisas,
seja pela má situação da

- .

economia americana - a

moeda volta a cerca de R$
1,90.

De qualquer maneira,
nenhuma escolha. será

impune. Oua produção a ser

exportada será afetada, ou a

produção interna. Sem

situações ideais, caberá a cada

empresa fazer a escolha por
seu mix de produtos,
valorizando suas marcas e

grafando, no -coração de cada
consumidor, o porquê de
escolher entre os vários
caminhos' possíveis.

• DO LEITOR

O papel do voluntário
Um dos lembretes para rea

lizar-se uma Relação- de Ajuda
no CW é deixar as respostas
virem do outro. Muitas vezes,

podemos enxergar uma solução
"aparentemente" óbvia para a

situação que a outra pessoa

esteja vivendo, mas é preciso
lembrar que podemos ser traídos
por desprezar amaneira de cada
um construir a sua realidade,
.que é diferente da nossa.

Costumamos elaborar respos
tas com base no "ideal", quando.
o que realmente importa é o

"real", pois esta é a realidade

que ternossno presente. Talvez o

que a outra pessoa precise mes

mo, seja trabalhar a aceitação -e

elaborar os sentimentos desperta
dos por suas experiências con

cretas, podendo assim, sentir-se
mais consciente do que. seja o

melhor a ser feito.
A pessoa que procura oCvv,

normalmente, está descontente
e confusa, e o papel do voluntário
é caminhar com ela na busca da

clarificação de alguns sentimen
tos, para que ela possa, uma vez

identificando-os, encontrar
meios de perceber suas alterna-

tivas para sentir, pensar e agir.
Diante de um conflito, sem

pre temos,nomínimo, dois cami
nhos a seguir e é preciso chegar
à conclusão! de qual deles será
mais viável no momento. Esco
lher é delicado, mas saber que
temos capacidade de fazer nossas
próprias escolhas é o que traz

dignidade ao ser humano.
Quando escolho por alguém,
estou tirando da pessoa a con

dição de amadurecer e tornar

se responsável, agravando sua

fragilidade. Ser apenas um "faci
litador" faz com que o voluntário
participe da vivência do outro,
com respeito e consideração, so-

.
bretudo confiando que ele pode
encontrar respostas é caminhos
compatíveis com sua realidade.

Compartilhar nossos anseios,
nossos medos e inseguranças faz
com que nos sintamosmenos vul
neráveis, já que a solidariedade
de um�utro ser humano nos de
volve a fé em nós mesmos. "Ins
creva-se para ser voluntário do
CW -3275-1144".

• Oscar luiz Maba, Coordenador do
CW - Centro de Valorização da Vida

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 8925,1 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome

completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

• DOS BLOGS
MARIA INÊS DOlel

Ataqult ao bolso

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oltvelra, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19 - Centro - Jaraguá do Sul � SC

Telefone: 47 3371-1919/3055·0019· Fax: 3276-3258
Plantão Redação: 8835-1811 • Plantão Comercial: 88351872
E-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com:br·comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

mariainesdoicLfoiha.uiog.uol.com.br

É um absurdo ataque ao bolso do consumidor. A inflação do ano, por qualquer
um dos índices está em tomo de 4%, no entanto, a Agência Nacional de Saúde
anunciou à surdina, um reajuste de até 9,94% para quem tem plano de saúde
antigo, contratado antes de 1999. É lamentável que não tenha sido autorizado o

mesmo percentual dos novos contratos, que subiram 5,76%, já em muito

superior a inflação apurada nos @imos 12,meses. O aumento a ser aplicado
na data de reaíqste anual de cada contrato, vai pesar no orçamento familiar.
Verifica-se que há uma tentativa de, expulsar esses usuários tornando inviável
o pagamento dos planos. É inju�tó, porque ninguém teve atualização salarial

, nesses patamares. E também porque os médicos, hospitais e laboratórios não
recebem por seus serviços valores com esse índice de correção.
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À vontade
Uma moto, agora mais dois

- carros roubadosnoestacionamento
da Arena. Saldo de dois eventos
noturnos realizados naquele
complexo esportivo.Aberto e sem
vigilância. Se tem: ninguém vê,
ninguém viu. Que não culpem a

vizinha PM, cuja obrigação é

outra, a de evitar encrencas e

abusos. E isso quando solicitada
formalmente.

Pepino
Ao invés de injetar recursos nos

hospitais. já existentes, rom 80%
de atendimento pelo SUS o

comitê regionalde saúde da-região
de Blumenau optou pela cons

trução do hospital universitário da
FURB, comatendimentogratuito
para todomundo.Agora, ninguém
sabe como descascar o abacaxi.
Não há dinheiro para concluir a
obra.

Racionais
Atitude pé no chão tomou a

região do Itapocu quando de au
diências públicas para regionalizar
o orçamento doEstado para 2007.
Recursos, se o Estado dispo
nibilizar, para a estrutura já exis- .

tente como prioridade. Se estes já
beiram a falência, mais um para

quê? O único hospital de Gaspar
fechou com atendimento de só

36% pelo SU;3. Desde o ano pas
sado, crianças que nascem no

município são registradas como

que nascidas em Blumenau.

Olha só
Abaixo-assinado de funcionários

daSecretariadoDesenvolvimento
SocialedaFamíliaestánaCâmara
de Vereadores pedindo que a

titular, Nilda.Bertoldi, ttiufu�r do
preteito.jpermaneça 'à frent� da
pasta embora a lei antinepotismo
mande que ela e outros parentes'
dJle'sejarh exonerados até o final'
de agosto, É' constrangedor até
para quem não trabalha lá.

. .

·redacao@ocorreiodopovo.com.br

Prazo para que aViação, Canarinho conê�uísse obras que
cabe à empl"es o I;1rofeto Transjaraguâ tél'mi1;là hoje. E isso

'.a,clo pela Câmar ulter

.. ª.d.•....
o

.•. na. '�.'.Rasta,
..

obra.'>."
central� o,

olitígua�

Simples
Se o preço do litro do álcool está mais caro em Santa Catarina

comparado a São Paulo, explica-se: aqui o ICMS incidente cobrado

pelo Estado sobre combustíveis é de 25%, lá, 12%. Lei aprovada pela
Assembléia Legislativa no governo do tucano Geraldo Alckmin,
inclusive sobre vasta linha de produtos alimentícios, usando a lógica.
Mais barato, mais consumo. Por conseqüência, mais emprego, mais
rendá, mais dinheiro no comércio.

A
.

-,qUI, nao.
MoradordaProcópioGomes', indignado, colocou umaviso nomuro:

.

"Não traga seu cachorro para sujar a entrada de nossas casas. Leve

para a sua!" Aliás, pela cidade inteira se vê, todos os dias, cachorros
com seus donos largando titica pra todo lado. São os chamados
irracionais guiados pelos tidos como racionais.

PIERD RAGAZZI/DCP

ê TRAGASEU \
CACHORRO P

SUJAR A ENTRADA
NOSSAS CASAS.

SUAI

No Pará..a governadora Ana júlia Carepa, do PT, decretou:
toda sexta-feira do mês de julho, mês de férias escolares, passa
a ser ponto facultativo. Uma praga nacional, nas repartições
estaduais. É vadiagem explícita com aval superior e pago pelo
contribuinte.

Esqueçam
. Aliás, na prefeitura de ]araguá do Sul segundo pregação de

palanque do então candidato Moacir Bertoldi, ponto
facultativo seria abolido sumariamente assim que ele sentasse
na cadeira de prefeito. Sentou. E ficou o dito pelo não dito.

. Pode?

Rachado

Juntos?

Seis meses
A CLT prevê que a empregada

gestante tem direito à licença
maternidade de 120 dias, sem

prejuízo do emprego e do salário.

Projetodo senador EduardoAzeredo
(PSDB-MG) aumenta este prazo em
mais 60 dias nos casos de nascimento

múltiplo, nascimento prematuro ou
nascimento de criança portadora de
doença ou malformação grave que

.

demande maior atenção que a

normalmente dispensada ao recém
nascido em circunstâncias normais.

,

Facultativo?
Ponto facultativo é dispositivo que faculta ao servidor ir

trabalhar ou não. Só que com outra aplicação prática, que
transforma estes dias em feriados. Cá pra nós.se o chefe não

. vai, quem vai? Ninguém, claro. Até porquemesmo que queria,
ao servidor subordinado é vedado o acesso ao local de trabalho.

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

Mário Pappen, uma das lideranças do PT de]araguá do Sul
pediu o boné. Seguiu os passos de Edson Piotto. A executiva

deve convocar reunião extraordinária para comunicar

oficialmente o conteúdo de carta protocolada no diretório
porMário e só depois se manifestar. O PT, que já perdeu dois
vereadores eleitosem 2004, balança. Neste caso, para os lados
da prefeitura.

-

Deputado ]oares Ponticelli, presidente estadual do Pp, não
descarta aliança com o PT de ]araguá em 2008. Como ocorreu
namajoritária do ano passado. Mas aponta o vereadorDieter
]anssen como cabeça de chapa .
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DEMORA: PROJETO DE REFORMA,ESTÁ APROVADO DESDE 2006� MAS NÃO SAIU 00 PAPEL

Ponte da ·Zandlti)\corre risco
de desabar e fazer vítimas

.

Obra dl'vl' custar R$ 2,2
milhõl's mas não há

prazo para ser inicia,da

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SULI
GUARAMIRIM

Abandono. Esta é a palavra
de ordem quando o assunto é a

. Ponte Velha, que liga as cidades
de Jaraguá do Sul eGuararrúrim.
Com asduas cabeceiras compro
metidas por consecutivos desbar
rancamentos, ela ainda é utili
zada pelas pessoas quemoramou

trabalham naquela região:
É o casode Marlon dos San- .

tos. Usando a passagem pela pri
meira vez, ele só percebeu o

estado precário da ponte depois
de atravessá-la. "Deu um pouco
de medo porque a estrutura está

muito feia", comentou. Já dois
morádores das proximidades
dizem não ter mais cÕragem de
fazer' o mesmo. "Mais uma en

chente e cai tudo. É uma vergo

nha", resumiu um deles que pre
feriu manter o nome em sigilo.
A Ponte Velha da Zanotti,

.

como é conhecida, já foi um dos

principaismeios de ligação entre
os dois municípios e é alvo de

projetos de reforma.Mas, confor
me o secretário de Planejamento
de Guarámirim, Valéria Verbi-

CÉSAR JUNKES

Passagem sobre rio liga Jaraguá do Sul a Guaramirim

nem, não há previsão para o

início das obras no local. Ele
explica que a reconstrução do�
70metros de extensão do acesso
é prioridade desde a aprovação
do documento em 2006 e deve
custar R$ J,2 milhões, incluindo
o aterro das cabeceiras. Os

recursos, porém, ainda não têm

remetentes definidos. .

Segundo a secretária deDe
senvolvimento Regional, Niura
Demarchi dos'Santos, é preciso
aguardar o término deste projeto
para discutir quem irá financiá
lo. Omais provável é que se firme
um convênio entre Jaraguá do
Sul, Guaramirim e o Estado.

Municípios reflorestam, Mata Atlântica
DA REDAÇÃO
A iniciativa de entidades de

classe do Vale do ltajaí e Vale
do rio Tijucas pretendem
plantar 18milmudas de espécies
da Mata Atlântica em áreas

degradadas e garantir a rege

neração de áreas demata nativa
e preservar as regiões de
nascentes. Serão beneficíados
com esta iniciativa em tomo de
14 municípios e o plantio
começará em agosto e contará

com a vistoria da Fatma que

acompanharáodesenvolvimento conta com projeto próprio de
das árvores por dois anos. plantação d� mudas, cedeu sua

O primeiro município a cota para outrosmunicípios.
receber as mudas de espécies HISTÓRICO - Quando
típicas da MataAtlântica será descoberto, o Brasil possuía áréa
Nova Trento. Apíúna, Benedito de 1,3 milhão de quilômetros
Novo, Botuverá, Brusque, quadrados de mata que se

Camboriú, Doutor Pedrinho, estendia do Rio Grande do

Gaspar, Guabiruba, Indaial,Luís Norte ao Rio Grande do Sul.

Alves.Pornerode, Rio.dosCedros' Tratava-se da segunda maior

e Rodeio o/também serão floresta tropical do Brasil, só
.

contemplados. Acidade de comparável corno vieram a saber'
Blumenau foi conYidada a mais tarde, àflorestaAmazônica.
participar, no entanto, como já (OA)

Arquiteta rebate declaração
de secretário sobre Arena
JARAGUÁ DO SUL

A Arquiteta Rúth Borg
mann, uma das responsáveis pelo
projeto de construção da Arena

Jaraguá, rebateu informações
dadas pelo secretário de Obras,
Alberto Marcatto, na edição de

quinta-feira passada, 26. Ques
tionado sobre as possíveis causas

que teriamocasionado oacidente,
Marcano afirmou que a explosão
aconteceu por "um erro de

projeto", uma vez que o depósito
não tinha ventilação.

'Acredito que o secretário se

expressou mal quando disse que
houve erro�oprojeto.Aquela sala
debaixodaescada (depósito) não

estava prevista no projeto, ela foi
construída depois", rebateu. Ela
acrescenta que toda a aftei:'�ção
estrutural deve ser registrada em

ata, o que não aconteceu.

Na sem:ana passada; o secre

tário de Obra disse que iria con-

� versar com fiscais da Prefeitura

para saber quem autorizo.u a

construção do depósito. Segundo,
Marcatto, a existência de gás
metano-proveniente do lixãoque
existia antes no terreno - aliada à

falta de ventilação no local pode
.

ter sido a causa do acidente. O
laudo com as causas do acidente
deve ser. divulgado pela Defesa'
Civil nessa semana.

Conta tarltada em minutos

chega no mês de agosto
JARAGUÁ DO SUL

Em agosto, os usuários rece-
.

berão a primeira conta telefônica
tarifada em minutos. A dica do
Procon do município é que o

consumidor faça. a avaliação do
consumo - apurando a média
diária das ligações - para saber se
deve permanecernoplanobásico
(200 minutos) ou migrar para o

Pasoo (Plano Alternativo de

Serviços de Oferta Obrigatória),
de 400 minutos. Se hoje você
excede os lCOpulsos, porexemplo,
émelhor escolher o Pasoo.

"Para aqueles que utilizam o

telefone para chamadas inferiores
a trêsminutos, o Plano Básico é o

melhor. Quem 'usa internet

discada em horário normal e faz

ligações com duração acima de

três minutos, o Pasoo é o mais

vantajoso", explica o diretor do
Procon, Sérgio Félix. Amudança
vale para as ligações de fixo para
fixo locais - que não precisam de
DDD.

. No plano básico, o tempo de

tarifaçãomínimaé de30 segundos.
Apartirdaí, será cobrado cada seis
segundos. Em horários reduzidos a

cobrança por chamada atendida
é de doisrnínutos, não importando
o tempo da ligação. NQ Pasco, .o
minuto adicional, que últrap���
ó limite, custaR$O, 10385S.Só�o
é tarifada a ligação de menos de
seis segundos,Aménsalídade, (ou
assinatura) básica de_.R$ 38,36
continua. Ela é paga mesmo por

quem não. utiliza o telefone no

mês em que cone a fatura.

Mudança não inclui a exclusão da tarifa de telefonia básica

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.O.CORREtODO POVO REGIÃO TERÇA-FEIRA{31 de" }ú1h�;i:te'2Qb7l�5
"

, redacao@o,correiodoPovo.com.br

PERIGO: FALHA DA CANCElA SERIA RESPONSÁVEl PElO ACIDENTE-

Trem e 'caminhão colidem em

passagem de nível da SC-413
Motorista escapa
ileso de choque que
incendiou o veículo

OSNIALVES
GUARAMIRIM

O motorista Célio Roberto
Steil, 30 anos, que dirigia o

caminhão- baú Mercedes Benz

,placas LYY-9369 de Blumenau,
no sentido Joinville / Guara
mirim ao cruzar a linha férrea no
acesso à Rodovia.do Arroz pela
BR-280, foí atingido em cheio

por uma locomotiva da ALL·

(América Latina Logística). O
acidente ocorreu por volta das
cinco horas da manhã e mante
ve a pista interditada nos dois
sentidos por duas horas. O
atendimento dos bombeiros de

-

Guaramirim no combate as

chamas durou aproximada
mente seis horas e foram
utilizados 30 millitros de água.
De acordo com laudo dos

bombeiros, ninguém se feriu,mas
a carga que era de tecidos,

.

madeiras, fósforos e equipa
mentos eletrônicos teve perda

ALFREOO ROEDER JUNIOR/DIVULGAÇÃO

Choque contra poste mata
mais um motociclista
JARAGUÁ DO SUL

Mais um acidente de trânsito
envolvendomotociclistas deixou
vítimas em Jaraguá do Sul.
Dessa vez, o acidente aconteceu
no cruzamento da Rua Manoel

. Francisco daCosta e daAvenida
Prefeito Waldemar Grubba,
acesso ao Bairro João Pessoa, na
madrugada de domingo
passado.A batida contra um

poste matou o condutor Luis
Carlos Cardoso, de 20 anos.

Segundo os bombeiros que'
atenderam a ocorrência, ele foi
encontrado com fratura no

crânio e sangramento intenso no
local do ferimento. O IML

(Instituto Médico Legal) ficou
responsável pela retirada do

corpo enquanto o caroneiro,
Acidente interrompeu o trânsito nos dois sentidos da pista

total. O laudo da PRF (Polícia
RodoviáriaFederal) não apontou
a causa do acidente, mas há

suspeitas, que serão investigadas,
apontando para possível falha
mecânica da cancela de

proteção, que não teria baixado
para a passagem do trem.

De acordo com testemunhas,
Célio Roberto, que escapou ileso
do acidente, estava muito

nervoso e assustado. Foram

disponibilizados para esta
ocorrência um caminhão auto-

tanque e uma viatura baixa de
.

Guaramirim e [ataguá dó Sul

para prestar apoio e aten

dimento.
D'e acordo com Danielle

Milarski, gerente de marketing
da ALL, "a empresa não é

responsável-pela cancela e sim o

DNIT (DepartamentoNacional
de Infra-estrutura e Transpor
tes). Além do mais, o caminho
neiro bateu no quinto vagão do

.

trem, ou seja, foi o responsável
pelo acidente", afirmou.

Colégio Jaráguá comemora centenárto
JARAGUÁ DO SUL

OColégio Evangélico [araguá
completou 100 anos no sábado,

.,

28, e comemorou a data com

solenidade no auditório da

Paróquia Apóstolo Pedro, no
Centro. No evento foram

homenageados ex-presidentes da
mantenedora do colégio, ex
presidentes e ex-diretores da
escola e integrantes da atual
diretoria. Os 34 homenageados
receberam troféu alusivo aos 100
anos da instituição.

Depois das homenagens, os
convidados provaramo "bolo dos
100 anos" e assistiram à apre

sentação do "Hinodos 100 anos".
'

Na manhã de ontem, o corte do
bolo foi repetido com alunos e

PIERO RAGAZZI

cememeraçâe de sábado incluiu homenagem a 34 ex-colaboradores

professores.
Aprogramação de aniversário

do Colégio Evangélico Jaraguá
se-estenderá até dezembro, com
desfiles, bailes e apresentações
culturais. O próximo evento é o

"Baile dos 100 anos", que acon

tece no próximo dia 10, noClube
Atlético Baependi, a partir das
22 horas. O baile deve. reunir
alunos, familiares e funcionários
da instituição. (DZ)

"Paulo César Monteiro, também
de 20 anos, teve de ser.

encaminhado ao pronto
atendimento do Hospital São.
José. Conforme informações
repassadas pela instituição, ele
está internado naUTI (Unidade
de Terapia Intensiva), em estado

grave.
Esta foi a sétima morte

desencadeadapor acidentes com
motos só este ano nas estradas

jaraguaenses. Mas, a estatística

tende a aumentar ainda mais, já
que. a relação do Corpo de
Bombeiros só inclui aqueles

. vitimados no local da colisão. Na:

opinião dos socorristas, amaioria
dos casos tem como motivo

principal a imprudência dos
motoristas. (KE)

:(".,.,.,.,

Númeró de mortes assusta e costumam ocorrer em pontos de risco

Veícu'los são roubados no

estacionamento da Arena
JARAGUÁ DO SUL .

Os seguidos furtos no esta

cionamento da Arena Jaraguá
vêm causando estranhamento na
comunidade por ocorrerem ao

lado do l4º Batalhão da Polícia
MilitarNa véspera do aniversário
do município uma motocicleta
sumiu do local. Já no final de

.semana passado, outro veículo

desapareceu.
Segundo omajorRogério Luiz

Kumlehn, da PM, a. responsa- .

bilidade pela segurança de pessoas
e bensmateriais, nestes casos, não
é do efetivo da corporação. Ele
explica que não houve solicita

ções formais de patrulhamentopor

parte dos organizadores em

nenhuma das ocasiões e, por isso,
coube aos promotores a fiscalização
privada do espaço. Para que a

polícia fique com esta tarefa é

necessário o recolhimentode uma
taxa, depois encaminhada ao

Fundo Municipal de Reapare- '

lhamento da equipe.
DIREITO - Proprietários de

veículos furtados em estaciona

mentos abertos podem entrar na

Justiça para requerer indenização,
porém o ganho da causa rião é

garantido.Caso o problema tenha
ocorrido ein locais fechados, com
bilhetagem, a responsabilidade é
dos organizadores. (KE)
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Festa InscriçÕes.
A Sociedade Recreativa Al

vorada, de Jaraguá do Sul, ho
menageia a rainha Raulina
Võelz, no Baile de Rainha, no .

sábado, 4. A festa inicia às.l-lh
com a concentração na sede so
cial e posterior busca da majes
tade. Às 23h inicia ao baile com
a animação da Banda Estrela de
Ouro. Informações: 3376-0776.

Encerram hoje as inscrições
para o 5° Festival Alternativo,
que aconteçe no dia 10 de
novembro no Parque Municipal
de Eventos. O cadastro pode ser

feito na secretaria da Escola de
Música Bicho Grilo ou pelo site

www.escolabichogrilo.com.br .

Mais informações sobre o festival
pelo telefone33'71-9201.

PREGÃO PRESENCIAL N° 79/2007
SECRETAR�A DE ADMINISTRAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBALPlliHllURI DE

JAllAluA DO SUI

RETITICAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul, através do Secretario de Administração, torna público para

conhecimento dos interessados na licitação por Preg�o Presencial acima, que devido problemãs de
ordem técnica e juridica, haja vista que·não foi observado o prazo mínimo entre a publicação e o

primeiro ato do certame, considerada ilegalidade insanável, ensejando a necessidade de

REPUBLlCAÇÃO do prazo editalício, ficam alterada as datas e horário para visita, entrega e abertura
dos envelopes, como segue: Horário para visita dos locais: no dia 1 O de agosto de 2007, as 10:00hs.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até as 09:00 horas do dia 13/08/2007, no
endereço constante no Edital, no Setor de Protocolo. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09:30 horas
do dia 13/08/2007, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contrãtos. As demais

clausulas, permanecem inalteradas. O edital já reformulado se encontra na integra, no site

www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC),30 de julho de 2007.

CELSO ORLANDO PIRMANN

• ... E D LT A L DE PREGÃO PRESENCIAL nO 67/2007
, I i SECRETARIA DA FAZENDA
... _TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

-�U:uÃ:� NOTA DE ANULAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa capacitada para fornecimento e manutenção de sistema

--informatizado dos serviços de gestão, .organização e controle da arrecadação do imposto sobre

serviços de qualquer natureza (ISSQN) e desenvolvimento de programa de educação fiscal, por
empreitada integral. MOTIVO: Anulação do processo licitatório em epígrafe e seus atos posteriores,
conforme os termos do Despacho de Anulação do Processo Licitatório, exarado pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, fundamentando-se nos relevantes motivos apontados nos Autos nOs.
036.07.00571 0-4-Ação Anulatória, bem como no Memorando nO PG 209/2007; considerando a

existência de falhas na fase intema da presente licitação, que impõe necessidade de se procederem
modificações námodalidade do edital, optando-se caso for de interesse público, Concorrência
Pública - Técnica e Preço; e considerando o disposto no Art.49 da Lei Federal nO 8.666/93 e suas

atterações posteriores, o qual estabelece que a autoridade competente deverá anulá-Ia por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de terceiro mediante parecer escrito e devidamente tundamentaoo;
DECIDE por anular o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nO 67/2007, nos termos
e condições acima aduzidos, estabelecendo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
intimação desta anulação, conforme dispõe o art.49, §3° e 1 09, inciso I, alínea "c", da Lei nO 8.666/
93. Jaraguá do Sul (SC), 30 de julho de 2007.

Moacir Antônio Bertoldi - Prefeito Municipal

. '/
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.ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Mudanças
o presídente da Associação de Serviços Sociais Voluntários .

(Bombeiros Voluntários de [araguá do Sul), Diether
Werninghaus (foto), apresentouo novo secretário-executivo"

-

da entidade, Aldaír Faria. (detalhej.vque também e O:'
executivo da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa

'.

Catarina, contratado. para desenvolver um programa de

recuperação financeira da'corporação por meio do aumento '

••

daarrecadação eda economia. A despesamédia mensal.de,
custeio é de R$156 mil, mas a receita alcança somente R$.
134 mil. O·pres,ídente Di�ther Werninghaus informou que .:

os bombeiros voluntários buscam o equilíbrio financeiro-que
somente será obtido com o aumento das contribuições e a

redução dos custos.

o segredo da
vida não é fazer
o que se gosta;
é gostar do que

se faz.
COLÉGIO

J19l1[\t �ARIST�
"€Vó'!?' S A O L U'I S

Aulas para a vida.
Valores para sempre.

,

Educação Infantil ao Ensino Médio
3371·Q313 - www.marista.org.br

.

... �..
_..

FALECIMENTOS
Faleceu às 16:50h do dia 28(7,
a senhora Alida Hornburg Rux
com idade de 82 anos. Foi
seputtada no cemITério

Municipal do Centro.

Faleceu às 18:00h do dia
28/7, o senhor Hilário
Baratto com idade de 82
anos. O velório na Capela

.

. Mortuária Maria Leier e
-

sepultamento no' cemitério

Municipal do Centro.

LOTERIAS
• MEGA SENA '

• QUINA '
. k

CONCURSO: 1781

CONCURSO: 577
10 Sorteio:

20 Sor eio:

CHEGOU
NET VIRTDIl E
IRASILEIRAO ..

1

"
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Daniele Santos (interina)

.

Tercílio Moser e Anna Moser completaram
Bodas de Diamante (60 anos) no dia 26.
E no próximo dia 4 a família comemora a

união do lindo casal. Parabéns!

publicidade@jornalcorreiqdopovo.com.br

Parabéns para
Everaldo Correa,
Presidente da

Conejas e da
ADNISS Alto Vale,
acadêmico de
direito da Fameg,
futuro defensor

.

dos aposentados
do INSS que dia
29 completou
idade nova

Parabéns para o casal Gilmar (Sarnapim) e
Zeonilda pelos 32 anos de 'casacos comemorados
no dia 26. Parabéns do neto Matheus e seu filho e

nora Jackson e Trici

-

Hilton e Elvira Maas comemoraram dia 24, Bodas de
Prata. Votos de felicidades de seus filhos e noras: Cristian.
e Fabíola, Anderson e Vanessa, Crlstane, Gabriel e Paula

Kátia e Dionei subiram ao altar no último
sábado dia 28 e recebem a homenagem da
família e em especial dos padrinhos
Schennía e Daniel

Ora. Márcia do Ministério do Trabalho e seu filho
Leo, recém chegados da abertura do PAN, após
curtirem dias de férias em Juiz de Fora, em
Minas Gerais

'

No próximo sábado dia 4, Liliane do Rocio
. Machado completa idade nova e recebe toda
carinho do esposo Alcir e da filha Gabrielly

Os pais Nelson e Elia parabenizam o filho
Vanduir Enke pela passagem de seu

aniversário dia 22. Te amamos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



88 I TERÇA�FEIRA, 31 de julho de 2007 SOCIAL

INTERCÂMBIO
O vice-presidente da Casa
de Apoio Padres Al�ísio
Boeing, Paulo Floriani,
afivela mala para viagem à

cidade de Guaratinguetá,
São Paulo, para conhecer.
detalhes da metodologia de
trabalho da casa de apoio
Frei Hans, aquela visitada
pelo Papa Bento XVI na sua

viagem ao Brasil e tida
como referência no país no
índice de recuperação de
pessoas com dependência
química. Da viagem, a ser

realizada dentro de alguns
dias, participam Floriani e

alguns membros d a

diretoria da entidade em

Jaraguá do Sul.

BODAS DE PRATA
Ontem, dia 30 de julho, o
casal amigo deste colunista
Deonildo e Marlete
Balsanelli Reckziegel,
comemorou como eles
mesmos gostam, com os

familiares, os 25 anos de
vida conjugal. Parabéns!

POLSTERGEIST NAARENA
Fatos estranhos andam
acontecendo na Arena

<'

Jaraguá. Coisas de arrepiar
cabelo e mudar o semblante
do rosto d� secretário de

esporte Jean Lueuprecht.
Almas penadas rasgando o

ar com gritos aterrorizantes,
ventos uivantes que
chicoteiam as vidraças,

- flatulências gasosas que

geram explosões, o exu

tranca-rua impedindo o

acesso à amada Meriva;
enfim, o caos total. Mas'

Leuprecht não vai entregar
os pontos não.. Vai fazer
uma licitação para
contratar alguém com

experiência teosófica e em

parapsicologia e assim dar
uma dura resposta àqueles
que vêm do aquém do além
e promete tambémmobiliar
sua base política para abrir
uma CPI e descobrir se isso

não é um "despacho" feito
pela oposição.

Por Moa Gonçalves - (moagonçalves@netul1o.com.br)

O CORREIO DO POVO

A grife catarinense Lezalez, voltada para o público feminino jovem, tem apenas três meses no

mercado e convidou a atriz global, Juliana Didone, para ilustrar o primeiro catálogo. Olha que
coisa graciosa!!

SHOW DE BOLA!
A Sa Stammtisch realizada no último sábado (28) no Calçadão da Marechal, em

Jaraguá do Sul, realmente foi um sucesso. Desde a organização, até a participação do
público - mais de 20mil pessoas - que foi perfeito no quesito comportamento. Não tem
do que se reclamar. Festa queveio para ficar mesmo!

O casal amigo Deonildo e Marlete Balsan�lli Reckziegel, festeJa;a� '\)i)lem Bodasde Prata.
,.

-,: :::.- �;.';.:.04�·:.· .

• TE CONTEI!
No sábado, às I8h 30min, na Rede TV, o Programa
Moa Gonçalves mostrará todas .as entrevistas e os

melhores lances da 5a Stammtisch Jaragua. Agendem!
**

No domingo (5) acontece em Massaranduba, o 3°
Encontro Automotivo 4Rodas Club Car e o 10

Campeonato de Som Automotivo federado pela
MTMBrasil- etapa da "Capital doArroz".

Os elogios da semana vão para os policiais da PI de

Jaraguá do Sul. Trabalham em silêncio, mas com

competência!
**

Hoje, minha querida amiga Lu, da Promonil, recebe
todo o carinho dos amigos e familiares pela estréia de
rfiais um aniversário.

Sábado, no Camorra, em Blumenau a banda "Eu &
Minha Banda" agita uma das boates mais antenadas
dacidade.

O pianista Arthur Moreira Lima deu um show no

teatro da Scar, no último sábado. O público aplaudiu
de pé!

Obrigado pelos mil elogios via e-mail, que nós da
comissão organizadora da 5a Stammtisch, recebemos
no começo da semana pelo sucesso da festa.

**

**

**

**

SO PARA LEMBRAR!
Amanhã aumenta o preço dos ingressos da 6a Feijoada do
Moa, que acontece dia 25 de agosto: quem quiser adquirir
com o preço antigo pode encontrar na loja Discotheque
(Shopping Breithaupt), Imobiliária Jardim Jaraguá, Revista
Nossa, Casa da Piscina, Karlache Malhas, Todeschini e

Dimas Hyundai.

Curtir o friozinho com um

gostoso fondue de queijo.
Hummm!

"FRASE DO DIA

"Se o conhecimento pode
- criar problemas, não é

através da ignorância que

podemos solucioná-los".
Isaac Asimov
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Venha saborear um gostoso café espresso

com deliciosos doces e salgados

Marechal Deodoro

Alameda
Fone 3

Tradição mantida
Tocadores de Bandoneon da região
se encontram em uma grande festa

MASSARANDUBA

A primeira Festa dos Músicos de Foles

do Bandoneon em Massaranduba
aconteceu no domingo, 29, na
sociedade Onze União. Cerca de 50

bandeneistas se apresentaram no palco
da entidade. O evento foi uma grande
confraternização da música e reuniu

instrumentistas das regiões do Vale do

Itapocu e Vale do Itajaí. A cidade

possui um expressivo número de

bandeneonista e a festa serviu para'
preservar essa tradição.

Entre os tocadores presentes, estava

Alfredo Hadloff, 97, que toca

bandoneon há 90 anos. Autodidata,
ele serviu de professor a mais de 500

jovens. Muitos dos participantes da
festa aprenderam os primeiros foles
com Hadloff. Como é o caso de
Rolando Vogel, 68, destes, 42 anos

.dedicados ao instrumento. "Sempre
que posso acompanho esses eventos. Já
fiz muitos amigos nos encontros",
declara.

Indiretamente Hadloff influenciou
Bruno Alfredo "Frantz, 12 anos, o mais

novo bandoneista do evento. Ele
toca o instrumento há apenas quatro

�eses, �as aprendeu com um dos
alunos de Hadloff, Rodrigo Kinnen,

"

"Eu vi alguém tocando na televisão,
gostei e resolvi aprender. O som que
o bandoneon tem é o mais bonito
de todos" diz.

Segundo Kinen, que toca há três

anos e já dá aulas, é preciso
dedicação para aprender e Bruno é

um aluno esforçado. "Estes eventos
são fundamentais para quem está

começando, vendo os mais velhos

tocar aprendemos muitos", revela
Bruno.

Segundo o organizador da festa,
Alcides Manke, 56, esta foi a
primeira edição de muitas.
\ .

BANDONEON - O bandoneon é

semelhante a uma concertina. No

Brasil, o instrumento foi introduzido
a partir de 1950 com a 'imigração
alemã e pomerana. Foi inventado

pelo músico Heinrich Band, por isso
o nome do instrumento, que faz
referência ao invent?r.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Alfredo Hadloff (ao lado) é o

bandeneonista mais velho da festa
Bruno Alfredo Frantz (acima) "é o

mais novo
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
.

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h10, 15tiSO, 18h30, 21h10 - Todos
os dias)

• Cine Shopping 2
Ratatouille, (16hSO - Todos os dias)

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

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

• Cine Shopping 3
Transformers
(1,.3h, lSh40, 18h20, 21 h -

Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)'
(13h30, 16h1 0, 18hSO, 21 h30-
Todos QS dias) ,

! Cine Cida'de 2
Ratatouille, (13h4Q, 16h - Todos os dias) .

• Transformers (Dub)
(18h20, 21 h - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(13h30, 16h10, 18hSO, 21h30-
Todos os dias) .'

• Cine Mueller 2
..

Duro de niatar '4.0
.

(221'11'0 - Sex/Sáb/DQm)

Ratatouille (Dub)
(1Sh40, 18h - Todos os dias)

.

Shrek Terceiro (lJub)
(13h4S, 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)

BL:UMENAU'
.

" � Cine Ne.umarkt i
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)

, (13h30, 16hHl, 18hSO, 21h30�
Todos os dias)

.

• Cine Neumarkt 2
Transformers: O Filme (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

TOdos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(14h1S, 16hSS, 19h35, 22h15-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Luzes do Além

(13hSO, lSh45, 17h50, 19h50, 21 h50-
Todos os dias)

• Cine Nlmmarkl 5
Duro de malar 4.0
(21 h55 - Sex/Sáb/Dom)

Shrek Terceiro (Dub)
(15hSO, 19h55 - Sex/Sáb/Dom)
(15h50, 1'9h55, 21 hS5-
Seg/Ter/Qua/Qui)

Ratatouille (Dub) -

(13h3S, 17h40 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
Transformers: O Filme (Dub)
(13hlS, 15hS5, 18h35, 21h15 - Todos
os dias); (21 h1 ° - Sáb/Dom)

ocorreiqdopoo@ocofJ:eiodppovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Santo Inácio de Loiola

EFEMÉRIDES

1897

Inauguração da primeira sala fixa de
cinema no Rio de Janeiro,

1957

a,s govemos brasileiro e amencano
firmam acordo em Washington sobre o
.uso pàcífico de enerqíaatômlca.
1964

,
A nave espacial americana Ranger VII

, atinge a Lua, após tirar mais de 4,000

fotografias da superfíce lunar,

1991
Os presidentes dos EUA, George Bush,
e da URSS, Mikhail Gorbatchev, fazem
uma reunião de cúpula em Moscou,

1991
O presidente Fernando Collor anuncia a

devolução da poupança confiscada no
.

início de seu governo,

1995
A Walt Disney anunciou a compra da'
Capital Cities, dona da ABC, rede de
televisão de maior audiência nos EUA.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo estável em Santa Catarina

Mais nuvens e aberturas de sol entre a

Grande Florianópolis e o Litoral Norte.
; Nasdemais regiões do estado, sol e
pouca nebulosidade. Temperatura baixa
na madrugada, com formação de geada
entre o Oeste e o Planalto, e em elevação
durante o dia.

.

do Sui e Região

HOJE � ..

Mitt s-e (_�
MAX: 20" C
Sol com nuvens

., fases da lua

QUARTA.

MiN: 10"&
MAx: 24·C
Sol com nuvens

Terceira. faculdade é realidade
o Correio do Povo, edição semanal de 25 a 31 de julho
de 1987, informava que o Conselho Estadual de Educação havia
aprovado na noite do dia 21 de julho, a criação do terceiro .'

curso da faculdade de Jaraguá do Sul. Tratava-se do curso de

pedagogia de 1 a a 4a séries e de pré-escolar, que iniciaria
no ano de 1988 e que já teria o vestibular no mês de janeiro.
A Ferj já possuía os cursos próprios de Estudos Sociais e

Admlntstraçâo. Para abrigar o curso, um novo bloco estava
sendo construído junto ao campus, no qual o município
já havia investido, em mão de obra, Cz$1 milhão 745 mil.
Os materiais foram adquiridos com recursos do MEC,
E para a manutenção das ativldades da Feri, a Prefeitura
repassava mensalmente, Cz$ 110 mil.

UTILIDADE PÚBLICA
TREINAMENTO

'. O curso "Gestão eficaz", organizado
pela Apevi e Acijs, acontece nos dias
20, 21 e 22 de agosto, no Colégio
Bom Jesus, das 19 às 22h30.

Inscrições pelo fone 3275-7024.

TRADIÇÃO
Dia 19 de agosto acontece a Festa
de Frei Bruno, na localidade de

Diamante, em Rodeio'- SC. A
programação começa às 7h30
com uma caminhada PenitenciaI.

QUINTA ' �
MiN: 12'C ( )
MÁX:26'C �,

Sol com nuvens

SEXTA (�,MiN: 13"C OMÁX; 21' c
Sol com nuvens

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

1218 ,�20/8

30n
Ana Karsten
Arno Neuhaus
Cristiane Fusi
Daniel F. Lemke
Elcidia L. Muller
'Genésio Venturi
Geni M. de Quadros
Gilson José Tirone
Ivo Arildo Tomelin

. lvonne Regane Boantti Benner

Jayla M. Demarchi
Lírio Vegini
Luciana Krueger
Luciano Bachmann
Luiz de Oliveira Freitas
Luiz Enrique Bortolini
Natalia Jung
Paulo RobertoMéier .

Quiliano Decker
Wilfried Gae.dke "

31n
Adair Berner.' :,,,

Antonio Wilson Correa-Ribeiro
Benta Bittenéõurt

-

Clarice E.Zanella
Cláudio Porath'
Drieli F. Jung
Edla Reinert
Eduardo Garcia
Gustavo M. Rosa
lvonete Papp
Jenifet Kopp ,

JOão Cláudio Prusse
José Vilson Silvestre
Marcos Luis Maestri
Marcos Siewerdt
Maria Ap. Gonçalves Petters

Rodrigo Doehl .

Verenita Erschinqer,

ESPETÁCULO
No dia 9 de aaosto, às 14 horas e às

19h30, o sese Jaraguá do Sul

apresenta ó teatro "Histórias de

amor", no Auditório da Unerj, corn
entrada franca.
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aquim ampara o filho. Conrado e Nina

acorrem os dois. Eva se chateia ao

ber que Conrado e Nina saíram juntos.
sa se assusta ao ver que a imagem
F

quadro de Simon desapareceu. Artur
va o quadro para o depósito. Nina

de que Conrado não conte a ninguém
dom de Clara. Loreta vê Nina e

onrado juntos. Loreta visita Rafael e

lida ironiza. Quinzinho é medicado.

oaquim garante a Quinzinho que é seu

ai. Jair pega um carro na rua, para
esespero de Matilde. Lucas pede
xplicações a Nina por estar com

onrado no resgate de Quinzinho. Mauro
á flores a Pérola. Pérola tonteia quando
Ie a beija. Carol comenta com Loreta

ue Matilde devia ser aliada de Jair.

Loreta se assusta ao ver os pedaços
do broche que pertencia à mãe de

Mátilde é lima foto antíga. Quinzinfío

vo�a para casa. Elisa dá um beijo em

Lucas. Loreta ·diz a Inácia que vai
.

vestigar o passado de Matilde. Eva

'0 pede a separação para Conrado.

SPte Pecados
Dante diz que Beatriz merece um jantar
especial. Berenice finge ser garçonete
e decide dêrrubar a sopa em Dante e

Beatriz, mas erra. o alvo. Agatha diz a
Antero que quer a estátua e o diário do

pai de Beatriz. Anselmo tenta abrir uma
das malas e descobre que ela tem

segredo. Clarice dorme em cima da
mesa aguardando a chegada de Dante.
Antero concorda em ajudar Agatha.
Régis se assusta com os desejos de
Elvira. Juju pede ajuda a Adriano para
continuar a se encontrar com Romeu.
Eliete diz que Ariel e sua família brincam
com os sentimentos das pessoas.
Leonardo diz a Dóris que acha suspeitas
as viagens do pai. Miriam diz a Vicente

que ele ainda ama a mulher e propõe
ue sejam amigos. Clarice pede a Dante

que deixe de trabalhar na casa noturna,
às mas ele se recusa. Custódia conta a

Beatnz que foi ela quem pegou a estátua,
mas, ao abrir a mala, só encontra roupas
de Anselmo. Adriano leva um recado
de JUju para Romeu. Dante e Marcelo
entregam para Fred a relação da carga
a ser transportada. Clarlce, procura
Beatriz.

." ., .

Paraíso Tropical
100avo comenta o assalto sofrido por
Taís. Paula pede que Mercedes procure
Daniel no trabalho. Tais finge se

preocupar com Lúcia e vai embora do
jantar dizendo que irá para o albergue.
Tais e Ivan procuram o passaporte de.
Daniel. Antenor demonstra a sua

contrariedade por Lúcia ter Chegado tão
tarde ao jantar. Lúcia é apresentada aos

convidados. Lúcia pede para que Daniel
hame sua esposa de volta para o jantar.
Joana diz a Neli que desistiu de trabalhar

�raCadelão. Tais encontra o passaporte
de Paula e o de Daniel no cofre. Daniel
flagra Ivan saindo de seu apartamento.
Ivan finge que foi procurar notícias de
Tais. Daniel pergunta por que Tais não
foi para o albergue e ela diz que não
estava se sentindo bem. Daniel a abraça,
mas permanece desconfiado. Mateus
sai com Fernanda. Joana não atende ao

telefonema de Cássio. Marion sugere a

Bebel que faça uma cópia do colar e

venda o original. Alice sugere a Olavo
marcar a data do casamento.

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

PROTAGONISTA PROBLEMAS
Depois de interpretar a
perua Miriam na novela
"O Profeta", da Globo,
Juliana Baroni se

prepara para interpretar
suaprlmeíra protagonista.
A atriz assinou contrato

com a Band e estrelará o

novo folhetim musical da

emissora, "Dance'
Dance Dance". As

gravações começam a

partir da próxima
semana. Na trama
Juliana interpretará a

bailarina Sofia.

Britney Spears passou o
sábado gravando cenas
para seu novo videoclipe.
Mas nada saiu como se .

esperava. Britneyfumou
um cigarro atrás do outro e

segundo a produção bebeu
mais de 20 latas de ener

gético. Ela também parou
tudo duas vezes para fazer
sessões de massagem.
Aí, deixava a produção es
perando. Fora isso, ainda
gritou com todomundo e

expulsou algumas
pessoas da gravação.

SUDOKU

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

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada. quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Remédio para barata
o freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico:
- Seu Manoel, o senhor tem remédio pra barata?

E o seu Manoel responde:
- E o que é que a baratinha está sentindo?

'.".6c1a fia IIh.
.gON 'om'. re".Ndontin.

.i�,,·••1
Um produto 100% natural e estimulante

sexual para homens e mulheres
.

DISK ENTREGA GRÁTIS:' 3370 2525
.

HOROSCOPO
Áries (20/3 a 20/4) .

Caldeirão de emoções ... fazer o quê? Degustá-Ias saborosamente, ora, com a calma necessária pra sentirtudo, cada
pedacinho. Como assim, evrtá-Ias, sairpela porta dosfundos?! Além de não ser dnseu feitio, não tem jMo: o não vivido
se alojará em algum canto, alguma fresta..

-,
-

Touro (21/4 a 20/5)
Situações de tensão por conft�os de poder podem ocorrer, não se deixe encurralar por ciladas do ego. Esfrie a cabeça e

tente distinguir o que realmente está acontecendo. Saias justas não fazem o seu tipo. Você está cheio de energia,
canalize-a na direção certa.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Pois é, falar o que sente não é fácil e ficar procurando palavras exatas para definir sentimentos pode ser bem.
complicado, além de terminar por encobri-los. Não dê tanto trabalho para seus pobres neurônios, é demais pra eles.
feche o dicionário e abra um abraço.

Câncer (21/6 a 2117)
Você tem amaior dificuldade para juntar suas moedinhas e agora vai jogá-Ias todas nesse poço a fundo perdido? Quais
são seus verdadeiros desejos? Não se deixe levar pelo impulso e pelas carências. Pesquise, avalie, sintonize o coração,
use a cabeça pra pensar.

Leão (22n a 22/8)
Movimentos nas camadas inferiores podem soltar alguns bichos. Nada grave, mas fique de olho, pois talvez você só

perceba o que aconteceu quando o circo já pegou fogo. Observe emoções e reações, elas sugerem que você não havia

realmente encerrado alguns capitulas...
.

.

Virgem (23/8 a 22/9)
Não é de hoje que as coisas vêm semodificando nas profundidades. Sinais visíveis começam a aflorar, anunciando o

florescer. O externo está acompanhando o interno? Sim, a ordem dos fatores altera o produto. Pressões de fora criam
resistências intemas ...

Libra (23/9 a 22/10)
Está tanando um plim em seu relacionamento? Você é um grande diretor de arte, invista namaior de todas as

produções. Seu parceiro andameio distraido? Não se distraia você também, atraia a atenção. Lance seus encantos e

encantamentos, não deixe por menos.
-

Escorpião (23/10 a 21/11)
A ordem da mente está respondendo às ordens do corpo e da alma? Fique de olho em seus registros, escorpiano.
Plugue seu ferrão e conecte-se a seu ste: abra o can'al para as mensagens que seu pulso está lhe enviando. Já está

ligado? Então tá, não se fala mais nisso.

Sagitário (22/11 a 21112)
Essa coisa de auto-superação o tempo todo não lhe estressa? Tantas gincanas não garantem pontos no currículo
evolutivo. Você está em expansão, sim, mas saltar para a próxima etapa sem concluir o ciclo pode deixar pontas
perdidas e nós para desfazer depois.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Ok, alguns movimentos que você fez não deram o resuâadoésperadc, mas não foram em vão. O que antes eram

suposições, agora é experiência adquirida para se posicionar com mais estratégia e eficiência. Com o tempo, você vai
ficando cada vez melhor, caprica.

Aquário (21/01 a 18/2)
Criticas, teses e discursos, tudo isso já foi feito. Ir contra o poder, fora e dentro de si, mais consome energia do que gera
resultados e mudanças. O que você pode fazer para contribuir, de fato? Sua força está no mental, em sua Cápacidade
para influenciaras n assas ...

Peixes (19/02 a 19/3)
Muitas são as opções, selecione duas outrês e ponha energia nelas. As ambigüidades'e divisões são suas, csoutros
não precisam saber: amaior parte das pessoas não está preparada para compreendê-Ias. Procure transmitir uma

imagem clara, com boa resolução.

EMA\.GRE<;A!:
SOlUÇÃO

AMIGOS
DO PESO'
CHEGOU! PARTICIPEI

A partir de 19 de j.JIho
R.f?m.aotC3'los =errers 197 \P8F
q.jrltaS t6he I9h F 9935-'9361
www.élmigo!ldopeso.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

,,; : " ,:12,1 'TERÇA';FEIRA>31 de julho de 20'07 c _'''' ,',' .

-

, .... "�o . O::. F'1l·]).DE'I'O'·,41\0·;. '!O'V O
"

-�'�._' .; "'. ,·�-u·a'1.\:-· . ,'.'1:1, . .F.' .

COBRAN.ÇAS INDEVIDAS SERÃO DEVOLVIDAS EM DOBRO

rrdacao@ocorrriodopovo.ctJm.br

Anatel detlne novas

regras para celular
o prazo para utilização
dp créditos sprá dp
até seis mpsps

SÃO PAULO
Operadoras de celular que

. fizerem cobrança indevida terão

de devolveu em dobro, o valor

pago pelo cliente, com juros e

correção monetária. Essa é uma

das décisôes anunciadas pela
Anatel (Agência Nacional de

Telecomunicações) na última

sexta-feira, 27, ao detalhar as

novas regras para o Regulamento
do SMP (ServiçoMó�el Pessoal).
As determinações entram em

vigor seis meses após a publicação
no Diário Oficial.

Além disso, conforme a

agência, o prazo para utilização
de créditos será de até seis meses

(180 dias). Em caso de bloqueio,
esse saldo de ligações deve ser

reativado, assim que o usuário

inserir mais dinheiro na conta.

. Para pl-anos 'pré�pagos,
vencido o prazo de validade para
utilização dos créditos, o serviço

PESQUISA

Idoso seria mais pobre sem INSS
Comparado com Argentina,

México, Peru, Costa Rica e

Bolívia, o Brasil é o país com

maior cobertura previdenciária
na população.com mais de 65
anos de idade e onde os

benefícios são mais repre
sentativos na renda total dos
idosos. Sem esses ganhos, a taxa
de pobreza urbana nessa faixa
etária saltaria dos atuais 3,7% (o
menor percentual entre os

comparados) para 47,2%, o que
a colocaria como a pior. Isso teria
impactos também na taxa de

pobreza (com base na linha de
. US$ 42 diários) de toda a

o saldo de ligação deve ser reativado, assim que o usuário inserir mais créditos

pode ser suspenso parcialmente
(bloqueio de chamadas
originadas) pelo prazo de 30 dias.
A prestação será suspensa
totalmente passadosmais 30 dias
desta data.

No pós, a impossibilidade de
fazer chamadas se dará após 15
dias do vencimento da conta.

Não pagando a fatura até 30 dias

após vencido o prazo anterior, o

serviço é suspenso, não havendo
mais cobrança de assinatura ou

outro valor referente à prestação
de serviço.

Uma vez que a falta de

pagamento se estenda por 45
dias, a operadora pode rescindir
o contrato. Somente após a

interrupção da prestação de

serviços, o nome do cliente
poderá ser inserido em cadastros
de proteção ao crédito, desde que
ele seja avisado 15 dias antes

disso.
É obrigatório o atendimento

a usuário inadimplente perante
terceiros, no mínimo, com a

.

oferta de planos alternativos.

(lnfoMoney)

Acaba hoje adesão, ao Super Simples
Termina hoje o prazo para

micr-o e pequenas empresas
solicitarem o ingresso no novo
regime tributário, o Simples
Nacional, ou SuperSimples,
que entrou em vigor em 1 Q de

julho. As empresas que estavam
no Simples Federal; revogado

.

em 30 de junho, poderiam
migrar automaticamente se não

tivessem irregularidades. Nesse
caso, o pedido de cancela�
mento da migração automática
também acaba nesta terça-feira .:
o, interessados em aderir

precisam antes quitar seus

débitos com Estados e mu�

nicípios e regularizar pen�
.

.' dências cadastrais. Para faci
litar, foram criados programas

. especiais de parcelamento de

débito.
Para microempresas e em

presas de pequeno porte que
farão a opção no prazo e que
tenham débitos de tributos ou .

contribuições administrados

pela Secretaria da Receita

Federal, 0 prazo foi ampliado.
Elas podem pagar ou parcelar
suas dívidas até 31 de outubro.
A Receita disponibilizará a

relação des débitos pela
internet até 31 de agosto. '

Dia 2, a Receita deve liberar
a lista.de empresas que fizeram
os pedidosde opção. O balanço
final das que entraram com o

pedido e foram incluídas no

novo regime sai dia 13. Os
dados estarão disponíveis no

portal da Receita. Quem perder

o prazo, só poderá aderir em

janeiro de 2008. São consi

deradas micro e pequ�nas
empresas as que têm receita
bruta anual de até' R$ 2,4
milhões. Em alguns Estados

. foram adotados sub-limites de
R$ 1,8 milhão e R$ 1,2 milhão.

Quem aderir ao Simples
Nacional pode obter redução no
pagamento de impostos de- até

70%, segundo o consultor em

políticas públicas do Sebrae,
André Spinola. Os contri

'buintes passarão a pagar-oito'
tributos em documento único
de arrecadação. No caso de
escolas de idioma e empresas de
tecnologia da informação, a

redução pode ser maior e

atingir 80%, segundo Spinola .

população urbana, que passa
.

S
.de 14,8% para 24,9%. Os dado .

constam no mais recente estudoO
do Ipea (Instituto de Pesquis cu

Econômica Aplicada). O tra

balho indica que mudanças 81
bruscas na Previdência podem
aumentar significativamente � .

, Vl
taxa de pobreza entre os idosos.

n:
Isso não significa que o sistems T
não necessite de ajustes. Um

el

ponte essencial é como aumentar c:
a proporção da população d
economicamente ativa que ri
contribuipara o sistema, que hoje v

é de menos da metade (47,4%). fi
(Folha Online) . .

Fies terá R$ 150 milhões
no segundn.semesíre
SÃO PAULO

O Fies (Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino.

Superior) disponibilizará cerca

de R$ 150 milhões para os

alunos de universidades parti
culares interessados em finan
ciar as mensalidades a partir
deste segundo semestre.

A partir do dia 27 de agosto,
é possível se candidatar ao Fies,
preenchendo a ficha de

inscrição disponível na internet
(www.fíes.caixa.gov.br) e en

tregando o protocolo na ins
tituição de .ensino em que'

pretende estudar ou que já
estu-da:

.

SELEÇÃO � Este ano, os

interessados terão até o dia 28
de setembro para se candidatar,

c

sendo que a seleção de novo

estudantes para o Fies será feita
.

com procedimentos "e crone

grama distintos daqueles para
a concessão de finan-ciamena
aos bolsistas parciais do ProUni

.

(alunos com bolsa de 50% e que
têmdireito a contratar 25% de

financiamento). Isso porque�
bolsistas do ProUni não par'

ticipam do processo seletivo.
Para- este caso, as regras da

seleção serão divulgadas pelo
MEC (Ministério da Educação).

Cabe ressaltar que o estu

dante só poderá se inscrever no

Fies se a sua instituição de
ensino estiver cadastrada e se

eleestiver regularmente matri
culado em um. curso de gra'

duação.

As inscrições para o financiamento iniciam no dia 27 de agosto
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NVESTIMENTOS EM CULTURA

SANTACATARINA
r�dacao@jornalcorr�iodopovo.com,br

,

CLIMA
,

Governo repassaR$ 2mipara entidades
s fundos procuram estimular

'GO o finan�iamento d� projetos

i.s� culturais e esportivos

A Secretaria de Desenvol
. � vimento Regional de Blume
s,
nau, junto com a Secretaria de

� Turismo, Cultura e Esporte,
III
entregaram na sexta-feira, 27,

Ia! cartas de captação dos Fundos
'o de Desenvolvimento do Tu
ue rismo, Cultura e Esporte no

je valor total de 2,066milhões. Os
n, fundos procuram estimular o

, <inanciamento de projetos
culturais e esportivos com

recursos oriundos das doações
de empresas, no valor máximo

de 5% do ICMS.
O Teatro Carlos Gomes

recebeu carta concedendo o

DIVULGAÇAO

Dinheiro vai servir para instalaçãO de estrutura metálica na ala dos felinos

direto de buscar R$ 1,536
milhão, que serãoaplicados nos

projetos executivos de am

pliação do Teatro. "Agrade
cemo� ,pela viabilização da

cultura de Blumenau", comenta
Ricardo Stodiek, 'diretor do

Teatro Carlos Gomes" no

momento do recebimento.
A Fundação Cultural de

Na Stammtisch 1 • Marcelo Wagner, Julio Manske e Israel Bems

Semana começa
com muito frio

Blumenau recebeu a autorização
para captar R$ 120 mil para a

promoção do 11 Q Festival

Nacional de Teatro Infantil e

igual valor para o 8Q Salão Elke

Hering,mostra contemporânea
de artes visuais.

Outras duas cartas de

captação foram entregues: uma

para a Apae de Blumenau no

valor de R$ 120 mil, a serem

aplicados na reforma e am

pliação da piscina da escola e

, outra de R$ 170 mil para o

Zoológico de Pomerode, com o

objetivo de mobiliar a E�cola
de Educação Ambiental da

instituição, colocar estrutura
metálica no setor de felinos
e construir um centro de
visitantes com sanitários

adaptados para deficientes
físicos.

O início desta semana será

frio nas regiões Sul e Sudeste

do País. De acordo com o Inmet

(Instituto Nacional de

Meteorologia), até quarta-feira
deve haver uma ligeira
elevação na temperatura. Na

região Sul, o tempo deve ficar

parcialmente nublado e com

chuvas no sudoeste do Paraná,
noroeste do Rio Grande do Sul

e oeste de Santa Catarina na

terça-feira, Ontem, a mínima

foi de OQC�o planalto sul de

Santa Catarina. Hoje, a

previsão é de que a tempe
ratura oscile entre 3°C e 2}°C

no Paraná e 4QC e 22QC no Rio

Grande do Sul. Na quarta

feira, -a região deve apresentar

tempo parcialmente nublado

com nevoeiro.

STAMMTISCH • AGRADEêU\lIENTO
Sem dúvidas um dos melhores dias de 2007 foi
este 28 de julho. A temperatura um pouco baixa

não desanimou os amigos e grupos . que

encontraram-se el')1 mais uma memorável edição
da Stammtisch jaraguaense. Mandamos um

enorme abraço a tcdos que por 'nossa barraca

passaram e fazemos nota: a Stamm desse aDO jlil
deixa saudade!

BANANA NO ESPAÇO
Nó próximo domingo 5 de agosto, estará

'

acontecendo nos pavilhões da Fecarroz, a

etapa Massaranduba do primeiro
campeonato de som automotivo federado
pela MTM Brasil. Junto ao evento estará

acontecendo também o 30 encontro

Automotivo 4Rodas Club Car. Informações
on.line no site: wwwArodasclubcar.com.br.

EM MASSARANDUBA

GODFATHER COMICS
A editora Boom! Studios anunciou que

adquiriu os direitos para adaptar a trilogia do
clássico cinematográfico "O Poderoso

Chefão" para quadrinhos. A editora planeja
lançar uma graphic novel e minisséries

baseadas na obra de Mario Puzo já no final

deste ano. Um detalhe interessante é que

junto à franquia conseguiram o direito de

usar o visual de Marlon Brando, então será

possível acompanhar histórias de Don Vito
Corleone à fidelidade total.

OPEN. SOURCE FOOD
Tudo na base da colaboração, o Open
Source Food é a primeira comunidade virtual
para troca de receitas. Cozinheiros

amadores ou profissionais cadastram-se no

site e trocam informações daquilo que criam

ou cozinham; com espaço aberto para
comentários e pitacos. Acesse o site

www.opensourcefood.com edelicie-se.

±*1?'� a,

,'"'' .. Á

Um grupo de' artistas �
cientistas americanos

pretende colocar em órbita

um balão em forma -de
banana gigante, que
poderá ser visto no espaço
em todo o estado do Texas,

� tanto de dia quanto de
noite. Quando estiver tudo pronto, por volta de

2008, o zeppelin-banana será inflado com gás
hélio e então lançado ao espaço. Procure por
"geostationary banana" no Gooqle e

acompanhe a evolução do projeto.

Na Stammlisch 2 - Gilmara da Costa e Tamires Welter
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INVESTIMENTO VALEU A PENA, DIZ lULA

Segurança do Pan
será mantida

',E','E-SE
,

"" 'EnCEI.
Acerele o ritmo de suas conquistas na Fell�ws' Idiomas.

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS
NO MÊS DE JULHO 2007:

Cheque para 10 de agosto e

20% desconto nas

2 primeiras mensalidades.
(Agosto e Setembro),

Presidente também defende
abertura deinstalações
esportivas do Pan à comunidade

BRASíLIA
O presidente Lula afirmou

ontem, durante o programa de
rádio "Cafécomo Presidente", que
o Rio de Janeiro manterá 75% da

segurança montada para os Jogos
Pan-Americanos, "A idéia é que
de tudo que foimontadonoâmbito
da segurança pública no Rio de

Janeiro,' a começar pela
inteligência, a começar pelos
aviões, a começar pelos carros, ou
seja, 75% disso tudo vai ficar no

, Rio de Janeiro. O que é mais

importante é que vai ficar uma

experiência acumulada de um

<'

Fellows' Language School Ltda�

trabalho conjunto entre a Polícia

Federal, apolíciadoRio deJaneiro,
a comunidade que participou
ativamente, afinal de contas foram
quase 10,5 mil jovens que

participaram, mais de 116
comunidades participaram. Eu
penso que tudo isso vai ficar no
Rio de Janeiro".

O presidente também fez um

balanço do evento. "Eu acredito

que nós poderemos fazer um

balanço sobre várias coisas que
aconteceram no Pan. A primeira
coisa, eu acho que foi a instalação
dos centros esportivos feitos no

Pan. Ou seja, valeu a pena gastar
.o dinheiro que tinha que gastar,
valeu a pena aplicar o que tinha

que aplicar, fazer parceria com o

governo do Estado, com a

prefeitura municipal para que a

gente pudesse mostrar aomundo
a capacidade que o Brasil tem de
realizaruns jogos dessamagnitude.
Ou seja, no fundo, no fundo, isso
credencia o Brasil para. sediar a

Copa do Mundo e credencia o

Brasilparadisputarumaolimpíada
no Brasil".

O presidente defendeu
também que as instalações
esportivas construídas para os

Jogos Pan-Americanos sejam
abertas à comunidade. "Pra isso é

que vale a pena você fazer
investimento", afirmou ele. Lula
disse que já conversou sobre o

assunto com o presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro

(COB), Carlos Arthur Nuzman,
e com o ministro do Esporte,
Orlando Silva.

"É preciso criar as condições
para que aquilo sejabem adminis
trado e, sobretudo, paraque aquilo
seja bem utilizado", ressaltou o

presidente. (Agência Brasil)

Matriculas
Abertas

• PELO

.lnfclo das aulas: 06.08.2007

Rús,sia faz expedição em mar do Pólo Norte
Uma expedição russa iniciou mergulhos no mar próximo ao Pólo Nortrr

.

em uma missão que busca legitimar as pretensões da Rússia de ampliélJ
suas águas ternoríaíse explorar os recursos minerais do Ártico, As atividades
foram iniciadas no domingo, dia 29, "Tocar o fundo do Oceano Glacial Ártico,
o mais perigoso de todos, no ponto onde convergem os meridianos no

hemisfério norte, é um velho sonho da Humanidade", disse Artur Chilingarov,
chefe da expedição,

Além disso, confirmou que a missão, além da realização de pesquisas
científicas, tem um objetivo geopolítico: apoiar a ambição da Rússia de
declarar como parte de seu território o Pólo Norte e toda a região submarina
adjacente, com seus recursos naturais, A Rússia quer provar à ONU
(Organização das Nações Unidas) que a chamada cordilheira submarina
Lomonosov, que chega a 3,700 metros de altura e vai além do Pólo Norte, é
uma continuação da plataforma continental da Sibéria e do continente eure

asiático, Chilingarov lembrou que países como Estados Unidos, Canadá,
Noruega e Dinamarca também têm reivindicações similares às da Rússia,

AJUDA AD IRAQUE A rede de organizações humanitárias Oxtam e

f't.CCI afirmam que otto milhões de iraquianos precisam de ajuda
emergencial. No documento, as organizações ressatam que, o govem�
do país e outras administrações influentes deveriam trabalharmais para
atender necessidades básicas, como água, higiene e alimentação. _

DUAS VEZES Um norte-americano foi atingido por um raio, na Pen
silvânia, pela segunda vez em sua vida e sobreviveu apesar de sofrer
tremores e ter dois buracos abertos no jeans por queimaduras.' D08('�
Frick, 68 anos, foi atingido rela primeira vez por um raio há 27- anàs�'

Aqui você tem:
- Método moderno.
- Aulas dinâmicas.
- Material importado específico para
ado/escerites e adultos. "

"
-

,-

- Maximo 6 alunos pot timna. '

" '.

- Reposição de aula sem ,c'us.to.
:�' '� ':"�0"'� r .�

�
� e-.

- Material totalmente . ',',. ,-" -: ,"
" �.

em inglês ou espanhol, .

, '.' r

ilustrado e colorido (facilita a fixâÇão).�··.··
.,','

,- ..

3275·.3,475
,

- Sem taxa de matNcula. ,

- Convênio com WEG, MariSOI1.; M�/��f;, . t

e Hospital São José.

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul

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

fellows@netuno.com.br
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COMPETiÇÕES: EQUIPES ENTRARAM EM QUADRA NO FIM-DE-SEMANA

Futsaí sub-IS fica em 2° na abertura do returno
o sub-20, jogando em

casa, venceu as três

partidas que disputou

JARAGUÁ DO SUL
O futsal de base jaraguaense

entrou em quadra no fim-de
semana, pelo Campeonato
Estadual. Em Florianópolis, os

meninos do sub-15 da Malwee/
CEJ/FME terminaram em

segundo lugar na abertura da
terceira fase, com dois empates
e uma vitória. Três equipes
.somam cinco pontos e aMBB/
�"lorianópolis leva vantagem no

critério de gols sofridos - quatro,
contra cinco dos jaraguaenses e

sete de Luís Alves. A única

vitória foi por 5x3 na Hering/
Blumenau e os empates foram em

OxO com Luiz Alves e 2x2 com

Concórdia.
Já a equipe Malwee/FME

sub-20 jogou em casa e venceu

as três partidas, válidas pelo
returno da 2ª fase. Foi 5xl contra

Joinville e São João Batista e 7x5
em Concórdia. Com os resul

tados, carimbou o passaporte para
a próxima fase.

VÔLEI - A equipe Marisol!
FME também entrou em quadra,
pelo estadual infanto-juvenil de
vôlei masculino. Com as três

vitórias conquistadas, garantiu
vaga na final da competição, que

CESAR JUNKES

Equipe do Rio Cerro comemora o bicampeonato do Torneio Interbairros

Rio Cerro conquista
o bi no Interbairros
JARAGUÁ DO SUL

Pelo segundo ano conse-

cutivo, a equipe do Rio .Cerro
.

�onquistou o título do Cam
peonato Interbairros de Futebol.
A final aconteceu domingo, dia
22, no campo do Guarani, e o

título foi decidido nos pênaltis,
depois do empate em lxl com o

Garibaldi no tempo normal. O
terceiro lugar ficou com o Rio
Molha, que bateu o Botafogo
também nos pênaltis, depois do
empate em 2x2 no temponormal.

Neste domingo, 29, pel�

Campeonato Sênior da Liga
[araguàense, Vitória e Kiferro
ficaram no OxO. e o jogo entre

Caxias e Cruzeiro não acon

teceu.

As duas primeiras equipes
voltam a se enfrentar na decisão
do campeonato e o primeiro jogo
será sábado, 4, no campo daVila
Lalau. No feminino, a final será
dia 12 de agosto, no Botafogo.
Às 14h15 Bar do Si e Barrabaxo
disputam o terceiro lugar e, na
seqüência, Olympia x Barcelona
decidem o título.

Equipe sub-15 de tutsal está em segundo lugar no Estadual da categoria, perdendo apenas no critério de desempate

acontecerá de 14 a 16 de

setembro, em Blumenau. A
etapa

.

do fim-de-semana

aconteceu em Joinville, e os

jaraguaenses venceram Balneá
rioCamboriú (3 sets a O), Cirned

(3xl) eMorro daFumaça (3xO)..
perdendo para o time da casa

(3xl) e para Blumenau (3xO):

e J.ogo do Campeoflª�
.;J�aragu� do Sul X.

.

Local: Ginásio de
Horário: 20h

Estadual Adulto deVoleibol Feminino
ci,Sul
des 'Arthur Müllêr

29/07 Show na Praça - Banda Xodó Nacional/·Rodrigo e Marcel
Local: Praça Ângelo Piazera
Horário: 17h3Omin

ir�ldo (Menino Maluquinho)
'.. 'j
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TERMINOU: CHAPECÓ CONQUISTA O TRI

Jaraguá do Sul termina em

sétimo lugar no Parajasc
Paratletas conquistaram
oito medalhas, sendo
duas de ouro

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Terminou no último sábado a

3ª edição do Parajasc (Jogos
Desportivos de Santa Catarina).
Jaraguá do Sul sorpou 21 pontos e
terminou em sétimo lugar,
conquistando oito medalhas,
sendo duas de ouro, cinco deprata
e uma de bronze. O título geral
ficou, pela terceira vez; com
Chapecó, que somou 66 pontos.

Os jaraguaenses melhoraram
bastante em relação à campanha
do ano passado, quando ficaram
com trêsmedalhas, pulando a 17ª

para a 7ª colocação. Em segundo

PIERO RAGAZZI

No futsal para deficientes auditivos, Jaraguá do Sul terminou em quarto lugar

lugar ficouConcórdia com 31,5 e

em terceiro [oinville com 31

pontos. Itajaí veio a seguir em
quarto com 24, Blumenau em

quinto com 22 pontos. São José,
com o mesmo número de pontos,

mas comumavitória amenos que
os blumenauense, ficou em sexto

lugar.
As duas medalhas de ouro

vieram no tênis demesa feminino

para deficientes mentais.

Jaraguaenses trazem
11 troféus de São Paulo--'

nas seis balizas.
Este é considerado o terceiro

maiorcampeonato domundoem
número de cavalos da raça. Na

edição deste ano, foram 3.897
cavaleiros e amazonas inscritos,
com 1.430 animais.No total, 341
troféus foram disputados.

JARAGUÁ DO SUL
O Centro de Treinamento

Eqüestre Oásis, de Jaraguá do
Sul, participou, de, 14 a 21 de

julho, do 30º Campeonato Na
cional do Cavalo da raçaQuarto
de Milha, que aconteceu em

Avaré (SP). Os atletas conquis
taram 11 troféus nasmodalidades
de maneabilidade e velocidade,
três e cinco Tambores e seis

balizas.
O principais resultados foram:

Nailson Krueger (montando PJ
97M) JIcou em primeiro na classe
aberta nos cinco tambores.
Renato Freiberger (com PJ 97M
Cabra) ficou em segundo na

amador cinco tambores, mesma
posição de Thayse Freiberger
(com omesmo cavalo) na classe

jovem na maneabilidade e

velocidade. Crystian Freiberger
(com Special Shad) ficou em

terceiro na jovem B principiante

CLASSIFICAÇÃO - -�'
.

Col. Time PG J V E D GP GC SG

1° Botafogo 28 14 8 4 2 31 19 12

2Q São Paulo 28 15 a 4 3 15 6 9

3° Grêmio 25 15 7 .4 4 14 15 -1

4° Vasco - 23 14 7 2 5 27 19 8

5° Cruzeiro 23 15 7 2 6 33 30 3

6° Internacional 23 15 7 2 6 22 19 3

7° Goiás 23 15 7 2 6 23 21 2

8° PalmelriÍS. 23 15 6 4 211' 19' 1

9° Atlético-MG 22 5 23 20 3

10G ParaM 22 5 �_1� 2

11° Fluminense 21 3 18 13 5

12° FigYejr�n§L 19 22 25 -3

13° Santos 18 20 22 -2

14Q Spõfl '18 ZL2Y'" ·4

15° Atlético-PR 18 23 21 2

16° Corintt1@ny 16 7 ..14 17 -3

17° Juventude 3 17 23 -6

18° Náu�ço�., 18 29 -11

19° Flamengo 18 22 -f
200 .AIJ16riÇi:RN iLz8 -16

Col. Time PG J V E D GP GC SG
1° Criciúma 33 15 10 3 2 33 16 17

2° Manlia 26 15 10 2 3 32 '23 9

3° Coritiba 26 15 8 2 5 21 17 4

4° Brasiliense 25 15 7 4 4 27 21 6

5° Vitória 24 15 8 O 7 32 21 11

6° Portuguesa 24 ;15 7 3 5 23 ·18 " o
7° Barueri 24 15 6 6 3 23 21 2

8° Ponte.Pr� 21 15 'ir -3 6 25 23 2

9° CRB 21 15 6 3 6 21 19 2

10° Gama 21 15 6, 3 6 20 23 -3
11° Fortaleza 20 15 6 2 7 17 23 -6

12° São C.aetaoQ. .20 15 -5 5. 5 t9__j8 1
13° Ceará 19 15 5 6 21 26 -5

14° IpatinQ.a", T9 15 6 13 1] -6
15° Avaí 18 15 5 3 7 25 30 -5

16° SantoAÍldré 16 15 4 4 7 18 23 -s
17° Santa Cruz 15 15 3 6 6 22 23 -1

L1so Bemo,__ 14 15 __4......2 9 23. 31 �8.
19° ItuaU'Lw_ 13 15 4 1 10 20 30 -10

200 Paulista 13 15 -3�T 8 �19'-29 -10

Resultados -15� Rodada
Santos 1 x2 Náutico
Grêmio 1 x1 Atl.ético-PR
Vasco 4xl Goiás
Corinthians 2x2 Flamengo
Sport 1 x5 Internacional
Juventude 1xl Palmeiras
Paraná 1 x3 Atlético-MG
Fluminense 1xt Figueirense
América·RN Ox1 São flaulo
Cruzeiro 3x2 Bolalogo

'

16· Rodada

Ariianhã
19h30 - Goiás x Paraná ._

19h30 - Náutico x Fluminense
20h30 - Palmeiras x Sport

; 20h30 - Botafogo x América-RN..
21 h45 - Atlélico-PR x Corinthians
21 h45 - Atlético-MG x Santos

,

21 h45 -Internacional x Vasco
Quillta,feira
20h30 - Figueirense x Grêmio
20h30 - São Paulo x Juventude
20h30 - Flamengo x Cruzeiro

Brasãeírâo Série B '

Resultados -153 Rodada
Gama 1 x2 Portuguesa
Ponte Preta 5xl1patinga
Santo André 3x3 Criciúma
Avaí OxO Santa Cruz
Vitória 3xl Coritiba
Baruerí 2xl Fortaleza
Remo 1 x3 Marília
CRB 1 xO São Caetano
Ceará 2x1 Paulista
Ituano 3xO Brasiliense
16· Rodada

Hoje.
20h30 - Corítiba x Avaí
20h3fr - lluano x São Caetano
Sexta-feira
20h30 - Vitória x Paulista
20h30 - Barueri x Portuguesa .

Sábado
16h - Fortaleza x Remo
16h - Ponte Preta x Santa Cruz
16h - Brasiliense x Ceará
16h - Criciúma x CRB
16h -Ipalinga x Gama
16h - Santo André x Marília

,

BELISSIMA
D E G Ns

Rua Cel. Procópio Gomes deOliveira,400
Centro' Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Fone: 47 3055.0887

Promoção válida para o mês de julho ou enquanto durar nosso estoque. Fotos meramente ilustrativa.
* Valor promocional referente ao estofado Kilmer· 2.33 mts, nos tecidos disponíveis na loja - e no Home HO 04 -1.40 mts. nas (ores disponíveis na Ioja. *. Condtçàc de pagamento sujeite a aprovaçáo de crédito.
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