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o dia de'ontem se nanstormou em pesadelc para a fa
milia Passos. O casal, que tem dois filhos, teve a casa e
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�: alvenaria foi consumida pelo, fogo- antesmesmo dos
bombeiros ch'egarem aotocal às margensdo Rio Piraí, _

na lateral da BR·280. A PoUcia Civil investiga � suspeita
de que o incêndio seja criminoso. '
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Encontro debate
tempo das filas no

serviço' bancário
,

: - -PÁGINA 5

-

Empresa - incentiva
uso da ergonomia

, .dentro das escolas
Mudar hãbltos, transformar vidas
e garantir a saúde física dos
jovens são objetivos do projeto
patrocinado pela Malwee Malhas .
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Região recebe
-Gil e Marta no

final do mês
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Mas tem aula?
O deputado.Carlita Merss

(PT) defendeu da tribuna da
Câmara a ação de expansão
do ensino superior público
implantada pelo Governo
Federal. Carlita apresentou
números significativos.
Segundodados da Secretaria
de Educação Superior (Sesu/
MEC), desde 2003 foram
construídos ou ampliado? 48
campus. Um investimento de
R$ 712 milhões e até o final
de 2007, a perspectiva é que
30 mil novos estudantes

ingressem em cursos de

graduação oferecidos pela
rede pública federal, o qUe
representa crescimento de
25% na oferta anual de

vagas.
"Uma revolução jamais

vista nos governos anterio-

"Adianta tpr a UFSC Sp pla
pstã spmp" parada? Na

Capital, a volta às aulas
foi sem aula"

res", diz a deputado, para
fraseando

o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, famoso por
suas metáforas e pela frase
"nunca na História deste
País ... ". Carlita precisa
lembrar que este tipo de ação
é inerente ao Governo

Federal, é feita com dinheiro
do povo e não é de se admirar

que os governantes estejam
tomando uma medida
correta: é sua obrigação!

O deputado participou

das negociações em Santa
Catarina para a expansão de
três novos campus da Univer
sidade Federal (UFSC), que
há mais de 40 anos centrava

sua sede em Florianópolis.
.

Agora os municípios de [oin
ville, Araranguá e Curitiba
nos serão sedes de um campus

avançado da Universidade.
O deputado informou que

a tem a previsão de que já em

2009 há possíbílidade de 1.500
estudantes da região Norte de
SC cursarem uma universidade
federal mais perto de suas

casas. Até aí, tudo bem. Mas
adianta ter a UFSC se ela está

sempre parada? Na Capital, a
volta às aulas foi sem aula. E.
isso é U]lHI constante na

Universidade federal. Assim,
não adianta.

• PONTO DE VISTA

UFSC, Norte': projeto atende
interesse maior da região
A decisão tomada pela.

Universidade Federal de Santa
Catarina de' implantar o

CampusNorte emJoinville, em
terreno localizado na chamada
CurvadoArroz, ê uma conquis- .

ta de toda a região. Ainda que
durante o processo de definição
da área tenha movimentado
uma espécie de disputa entre os

municípios interessados em

receber o investimento, o resul
tada é positivo se avaliarmos

que o local escolhido está

situado em posição geográfica
bem melhor do que o terreno

inicialmente indicado por

Joinville pela proximidade com
a BR�280 e com as rodovias
estaduais que formam o eixo

Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Massaranduba e os demais

municípios do Vale do Itapocu,
sem falar do acesso ao planalto
Norte e Vale do Itajaí,

• Paulo César Chiodini,
Presidente da ACIJS -

Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul

O grande mérito desse é o de que a definição do mode-
esforço que os municípios da lo proposto para o Campus
região fizeram, contudo, está Norteserá tomada ern conjunto
baseado na articulação e ampla pelos municípios, observando o

mobilização de entidades perfil da região e as demandas

empresariais, do poder público, de desenvolvimento tecnoló-
.

lideranças políticas e a socie- gico que respeite as vocações da
dade organizada, de modo ge- nossa economia e que contem-

ral. É um marco 'histórico'no ple a implantação de unidades
campo. administrative e políti- . avançadas na ·microrregião..A
co perceber amaturidade com, . 'outra questão está relacionada .

que os municípios conduziram com a necessidade da duplica-
esse processo, abrindo-mão de ção da BR�280, que agora passa'
características que cada um tem a ser encarada como obra im-

para se pensar na convergência prescindível, tendo·em vista o

em tomo do projeto maior, aumento do' fluxo de tráfego
,

como foi o caso da opção ,que com a instalação do campus. O
Jaraguá do Sul fez ao indicar a mesmo esforço que se fez para
área . disponibilizada em assegurar a vinda daUFSC para
Guaramirim. Por outro lado, a região deve ser feito a partir
Joinville ofereceu uma área de agora para viabilizar a

mais adequada . Um projeto, melhoria da' nossa principal
afinal, em que todos ganham. rodovia de acesso à BR� 101 e à

Há ainda dois aspectos que outros pontos do estado e do

julgamos positivos. O primeiro' País ...

• DO LEITOR

O verdadeiro culpado
Os artigos publicados nos dias

03/08/07 (Sr. SebastiãoCamargo)
e 07/08/07 (Sr. João Paulo Sil�

veira) refletem o sentimento da
maioria dos brasileiros que, an

siosos por justiça, buscam en

contrar os culpados pela tragédia
que abalou o país.

Alguns atribuem a culpa ao

Sr. Luiz Inácio, outros atribuem
a culpa aos políticos mafiosos e

sanguessugas, outros atribuem a

culpa à Infraero, há ainda aque
les que atribuem a culpa às ern

presas aéreas. Ou seja, a culpa é

sempre de alguém!
'

Em meio a tantas possibili-
,

dades para definição dos culpa
dos, há um personagem ofusca

do, camuflado, indefinido, opri
mido e apático,mas que participa
integralmente de todas as der

rapadas, de todos os desvios, de
todos os superfaturamentos ...
Este personagem é o �ema cen
tral de todas as tramóias, é o pro
tagonista de uma novela ma

cabra que a cada capítulo apre
senta uma nova trama.

Nos protestos contra o caos

aéreo, lá está ele. Nos protestos
contra acorrupção, lá está ele.
Nos protestos contra a violência,

lá está ele, Até mesmo nos pro�
testas contr� a visita do presiden
te americano ao Brasil ele esteve

presente.
Estou convicto que este perso

nagem seja o verdadeiro culpado
pelo acidente da TAM e da
GOL, pelos acidentes nas es

tradas, nas ferrovias, além de ser
também o culpado pelo descaso

.público com a saúde, educação,
saneamento, moradia e segu

rança.

Sim, sabemos quem é o ver

dadeiro culpado. pelo caos que
assola este país. E se alguém
ainda não descobriu de quem
estou falando, dou a dica para
desvendar a identidade deste

personagem: primeiro, tenha em
mãos um documento "verdinho"
.utilizado a cada eleição, cha
mado Titulo de Eleitor. Depois,
fique de frente a qualquer es

pelho e leia, emvoz alta, o nome
. que está escritono campo "Nome
do Eleitor".

Pronto, acabamos de desce
brir a identidade secreta do ver
dadeiro culpado pela situação
deplorável da política deste país._

Marlon Arlen Souza Lima, Engenheiro

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
serenviados pore-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br.ouporcartano endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

• DOS BLOGS
LUIZZANIN

Poltrona' dp 'aviio·'

bLog,PSt. d ao, com. b r/bLog/za n i n

O ministro Nelsàn Jobim-diz cueas empresas terão de aumentar o espaço
interno dosavões. Dimiriniro número de 'passageiros e aumentar a distância'
entre osasserros; "Terihb1 ,90'e softopara viafar", dlz.farnbérn é o meu caso:"

Já viajei com corforto'e agora me sinto como sardinha em lata. Mas e.daí, né? A
concorrência não é-a alma do negócio? Vence quem apresentar o pior serviço, .

quer dizer, o mais barato, aumentando assim o lucro. O restoque se dane. A
conclusão disso tuôo é que.as companhias estavam fazendo oque bem

desejavam, sem serem incomodadas por ninguém. E se estiverem dispensando
à manutenção técnica omesmo "cuidado" que têm no trato com as pessoas?
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Em BrasRia 1
Agenda do prefeito Moacir

Bertoldi (PR) em Brasília inclui
visita aoMinistério da Saúde para
se "certifícar sobre a instalação da
Farmácia Popular em Jaraguá do
Sul, cujo convênio foi assinado no
início do mês passado", diz a

assessoria de imprensa. Não quis
antes, agora corre atrás.

Em BrasRia 2
Já noMinistério da Inte-gração

Nacional foi pedir R$ 80mil para
realização do 40 Fórum Nacional
de DefesaCivil, programado para
o período de 8 a 10de outubro em

[aragua. Convenhamos, para
sediar o evento que acontece pela
primeira vez em uma cidade da

RegiãoSul do país, não temos essa
ninh '7ana.

UFSC
Por enquanto, Jaraguá eGuara

mirim ficam com o Plano B do

campus da UFSC. O governador
Luiz'Henrique já assumiu com

promisso comoprefeitode [oinville
Marco Tebaldi (PSDB) para,
indenizar a área perto da Curva
'do Arroz. Pràzo para escriturar os
1,2milhão demetros quadrados é

30 de setembro.

No bolso
O governo faz, com dinheiro

do contribuinte, depois entrega
à iniciativa pri «ada, que aufere

lucros, do contribuinte. Veículos
de pequeno porte vão pagar
entre Joinville e Florianópolis
devem pagar cerca de R$ 5,50,
o equivalente a 1 '/% do custo do
combustível gasto no trajeto.
Com quatro pedágios.

Saúde
Deputado Darci de Mattos

(DEM) discursou em defesa do
ProntoAtendimento de Corupá.
Quer que o Estado ajude, om
recursos, a transformá-lo em uni

dade de atendimento 24 horas.

redacao@ocorltiodopovo.coin.br

.Bomba enterrada
"Pode ocorrer uma e�plosão fenomenal", provocada pelo peso

dos veículos. A revelação, bombástica, é do gerente regional
da Fatma em.joinville, Júlio Serpa, à Rádio Brasil Novo.
Estarrecem pelo conteúdo. Disse que a área de estacionamento
da Arena, onde se enterrou lixo. por mais de 30 anos, está

embargada desde o dia 9 de julho, antes, então, da explosão
provocada por escapamento de gás metano no dia 18 do mesmo
mês.AFatma aplicoumulta de R$ SOmil e comunicou oficialmente
à prefeitura e Defesa Civil porque, segundo Serpa, há risco de

explosões em série com efeitos catastróficos. Pelo embargo, só se

poderia mexer no local com projeto ambiental adequado, ao
contrário do que está- fazendo a prefeitura com nova canalização
para o gás. Porém, depois disso vários eventos foram autorizados,
entre eles os Parajasc, Circo Tholl, Feira de Ponte de Estoque,
gravação do programaGalpãoCrioulo (da RBS), Cezar Menotti e
Fabiano, Papas na Língua e um jogo da Ma:lwee contra o time do

, Horizontina. E amanhã tem outro. Defensor intransigente de que
tudo seja apurado de forma transparente, em respeito não apenas
à população que custeou a obra até agora orçada emR$ 18milhões,
mas também e principalmente às duas vítimas de graves

queimaduras,OCorreio do Povo publica amanhã, II, reportagem
completa sobre tudo que envolve a construção daquele prédio no
quesito segurança.

CÉSAR JUNKES

Efeito Ideli 1 Efeito Ideli 2

Comparando 1
Enquanto os bancos apresentam lucro de R$ 4 bilhões em um

semestre e a CPMF já arrecadou R$ 185 bilhões desde o início
da implantação, a tabela do SUS não é reajustada há cerca de
dez anos.

Comparando 2
Exemplos do que é pago em média pelo SUS aos hospitais:

tratamento de infecções R$ 44 reais, o SUS paga 24%;
desidratação R$ 440;R$ 92; broncopneumonia R$ 868;R$ 356;
com urna esterectomia o hospital gasta cerca de R$ 1.100, com
reembolso de 20% do valor; urna cesariana custa de R$ 650 a

R$ 700, mas o repasse para o hospital é de R$ 270.

Comparando 3
Sobre lucros estratosféricos dos bancos, o presidente Lula tem

razão quando diz ser preferível assim que alocar recursos federais

(do contribuinte, diga-se) para salvar instituições bancárias da
falência. Mas sobre tarifas absurdas ele não fala. Nos últimos
anos, aumento superior a 180%.

Marta e Gil aqui
AministraMarta. "Relaxa e Goza" Suplicy vem a Jaraguá do Sul

no próximo dia 27, em companhia doministro daCulturaGilberto
Gil. .Para conheceremum pouco do patrimônio histórico legado
pela imigração polonesa, alemã, italiana e húngara. A idéia é

destinar recursos para aplicação em projetos turísticos e culturais
em pequenas propriedades rurais, de modo que a história da

colonização domunicípionão sejaengolida pelo avanço imobiliário; J j

{

"Santa Catarina é formado

por muito mais pôneis que
cavalos alazões. Ela foi infeliz na

declaração. Já pediu desculpas.
O dever dela é fazer o melhor

por Santa Catarina." Evaldo

João Junkes (PT), presidente da
Câmara de Vereadores de
Guaramirim.

"Eu considero que a

declaração dela foi quanto a

representação política do

município. Concordo com o

Pupa. Por outro lado, ela
desconhece o potencial de'
cidade de Guaramirim"
Prefeito de Guaramiri m,
Mário Sérgio Peixer (DEM).

Na pele
"Mais respeito aos passageiros nos aeroportos brasileiros. Preferível

que se disponibilizemmenos passagens,mas se respeitem os horários
estabelecidos."A frase é da ministra Marta Suplicy (Turismo),
pronunciada no último dia 3.0 de julho, dizendo que ela, em suas

andanças pelo pais, "vem sofrendo duramente" as conseqüências
da crise aérea.. Agora se sabe de quem foi a idéia adotada agora
peloministro da Defesa, NelsonJobim,

LEIA O MUNDO
Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e cultura,'então seu jornal é
O Correio do POJ'IIO. Ele traz tudo sobre cultura local, TV e mundu artístico, ou seja,

. o mundo Que interess,a a você.

" ' ," •. - ., C� '"";0'" . "'. Cevo ,".JO"". ".1['1i11 U UJ.):j ULlbJG� uJJ 2UJi10q ;;01jjJO 5lJp 2ÜJJ:3qU; zrob sbrus hH 0:J18rIskr Of) O'22�')R ob lRf8t fJf'7?@ ld.fTIOJ.ovoqoboisl10oIBn1oj@)lsiJlemo:; � id.moo ovoanboisl10:)lf:f11'liCfuO�;f1t)':l'l .')Iiflrr!.:'.! �
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Estudantes aprendem utilizar
instrumentos a favor da saúde
Idealizad� pela Malwee,
projeto leva a ergonomia
da empresa para escola

PATRICIA MORAES
JARAGUÁ DO SUL

Mudar hábitos, transformar
vidas e garantir a saúde física e

mental dos jovens são objetivos
do projeto patrocinado pela
Malwee Malhas e que levará a

ergonomia para de�tro das salas
de aula. Ergonomiaé a disciplina
científica relacionada ao

entendimento das interações
entre seres humanos e outros

elementos de um sistema.
Também é a profissão que aplica

. teoria, princípios, dados eméto
dos para projetar, a fim de otimi
zar, o bem-estar humano e o

desempenho geral de um

sistema.

O responsável por levar a

teoria e transforma-la em prática
cotidiana para os alunos da rede

pública e privada será o professor
de Educação Física e mestre em

ergonomia, Carlos Henrique
Alves Miranda.O professor é

parceiro da Malwee há mais de
23 anos. Neste período, desen
volveu um trabalho científico
com os funcionários que engloba
ginástica laboral, correção pos
tural, hábitos para garantir con
forto, ter menos fadiga, etc. O
objetivo de tudo isso, segundo
Miranda, é garantir uma maior

qualidade de vida aos funcio
nários, mais segurança, maior
contentamento e também con-

CÉSAR JUNKES

Professor Carlos Henrique desenvolveu um trabalho de cunho científico

tenção de despesas. "Este traba
lho evita que o profissional sofra
por problemas de saúde. Pre
servamos a saúde física, mental
e social dos parceiros da em

presa".
OPR9JETO - Comprovado

o sucesso deste trabalho desen
volvido na Malwee, o industrial
Wandér Weege teve a idéia de

expandir o benefício para as

escolas de [araguá do Sul. "De
batíamos sobre o futuro destes
jovens e também sobre o futuro

.

do nosso país, nos questioná
vamos sobre a saúde, a alimenta
ção e o sedentarismo precoce,

quando seu Wandér entendeu
que a Malwee precisaria fazer

alguma coisa como empresa
cidadã que sempre foi. Como diz
o visionário industrial: "uma

empresa socialmente responsável
procura estender a qualidade de
seus produtos as ações em prol
do meio em que está inserida".

Depois de reuniões com o

secretário municipal de Edu

cação, Anésio Alexandre, e

diretores das escolas, foi elabo
rado um cronograma de ações.
Agora, o próximo passo émontar
um calendário de palestras em

todas as instituições de ensino da
cidade. Nestes encontros, os

alunos de todas as turmas, vão
ter a possibilidade de aprender
a utilizar os instrumentos do dia
a-dia a favor da saúde.

O secretário de Educação
Anésio Alexandre, ressalta a

importância do projeto, que
segundo ele, será responsável
por introduzir uma nova postura
na sala de aula. "Como os jovens
de hoje passam muito tempo
sentados jogando vídeo game �
no computador, é necessário
fazer este trabalho de prevenção.
Mais uma vez a Malwee dá
exemplo nas questões que
envolvem a comunidade".

Entidades recebem verba para projetos d� melhorias
GUARAMIRIM
A Prefeitura de Guar�mirim

repassou na manhã de ontem,
durante coletiva de imprensa no
San Bernardino Hotel, R$ 12 mil

para entidades da cidade. Os
beneficiados são asAssociações de
Moradores dosBairros Figueirinha
e Nova Esperança e o Albergue

Mensageiros da Luz, cada enti

dade recebeu um cheque novalor
de R$ 4mil.

O dinheiroprovémde recursos
economizados da Câmara de
Vereadores, que deveriam ser

devolvidos para a Prefeitura.
Segundo o prefeito, Mário Sérgio
Peixer, o repasse foi um acordo

entre o Legislative e o Executivo.
Na oportunidade, a Prefeitura

fezo lançamento da revista "Gua
ramirim - umnovomunicípio".O
material é uma prestação de
contas da administração dos
últimos seis anos, tem 40 páginas
e uma t.ragem de oito mil
exemplares (GR)

Ministros visitam cidades para
conhecer patrimônio da imigração
JARAGUÁ DO SUL

Está confirmada para o

próximo dia 27 de agosto a visita

a Jaraguá do Sul dos ministros
Gilberto Gil (Cultura) e Marta

Suplicy (Turismo). Eles integram
comitiva do governo que, na

região, cumpre roteiro q.ue
inclui, ainda, as cidades de

Blumenau, Pomerode e Itaiópolis,
municípios onde a presença da

imigração polonesa, húngara,
alemã e italiana deixou um rico

patrimônio histórico nos anos da
colonização de Santa Catarina.

Trata-se doRoteiroNacional
da Imigração, desenvolvido há
alguns anos pelo IPHAN (Ins
tituto do Patrimônio Histórico

Nacional) e Fundação Catari
nense de Cultura. E que pre-

tende alocar recursos às pequenas
propriedades rurais na tentativa
de fazê-las produtivas econo

micamente comprojetos turísticos
e culturais, evitando que a his
tória seja engolida pelo acelerado
avanço imobiliário em quase todas
as regiões do país.
A comitiva começa o roteiro

de visitas por Blumenau e Po
merode, onde em um sítio de
propriedade particular ocorrerá
ato formal de lançamento do
programa. Depois os ministros
deslocam-se para Jaraguá do Sul
onde almoçam no Parque Mal- ,

wee. Ainda na cidade visitam
a localidade de Rio da Luz,
onde predomina a etnia alemã
e depois seguem para Itaió

polis. (CM)

Gilberto Gil estará acompanhado da também ministra Marta Suplicy

ALunos plantam legumes verduras
para consumo na própria escola

cardápio da merenda escolar,
oferecendo uma alimentação

-

variada e mais sadia aos alunos.
A horta foi implantada em

terreno ocioso demilmetros qua
drados, cedido pela Ação Social,
na rua Roberto Seidel. Foram
semeados 42 canteiros commudas

CORUPÁ
Comida saudável e envolvi

mento com omeio ambiente, este
éo resultadodoprojeto implantado
pela Secretaria dê Educação de

Corupá que tem beneficiado as

escolas da região com legumes e

verduras. Na última semana de
julho, aconteceu a primeira co- de alface, couve-flor, brócolis,
lheita de alface que foi encami- cenoura, beterraba, nabo-sopa,
nhada para as creches e posterior-rabanete, cebolinha verde e outras

mente será feito novo plantio. O como chuchu, sendo que amaio ...

objetivodoprojetoHortaSaudável ria das sementes e mudas foram
é produzir hortaliças de boa doadas por pessoas da comu

qualidade, para integrarem o-,·:··.tudade. (OA)
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SOLIDARIEDADE: CASAL E FilHOS FICAM SÓ COM A ROUPA DO CORPO
.

Incêndio destrói casa nas

margens doPlraf na BR-280
Família acusa vizinhos
de terem colocado

fogo na residência

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO.SUL
.

O desespero tomou conta da
.

família Passos, ontemno começo
da manhã. A casa e o carro de
Antonio Carros, da mulher,
Helena, e dos dois filhos ficaram
reduzidos a cinzas por causa de
um incêndio iniciado por volta
das 8 horas.
A construção de madeira e

alvenaria foi consumida pelo.fogo
antes mesmo dos bombeiros
voluntários de Guaramirim

chegarem ao local, às margens
do Rio Piraí, na lateral da BR
.280. Segundo o comandante da
corporação, Nelson Gonçalves,
as chamas precisaram demais de
12millitros de água para serem

. contidas;
No momento do incêndio

não havia ninguém dentro da
casa. Mas, logo que os proprie
tários se depararam com a

situação trataram de acusar a

vizinha pelo ocorrido:�'Ela é a

culpada e me fez perder tudo",
gritava Helena de maneira

descontrolada. Já L E negou a

autoria do incêndio e se

defendeu dizendo que não pôde

Proprietário procurava por documentos e pertences da família

impedir o fato: "Estava fazendo '

a mamadeira da minha filha

quando escutei os estouros",
afirmou.

O impasse começou há sete

anos, após Passos, professor e

agricultor em Guaramirim, se

negar a sair do terreno onde
construiu a residência.O terreno
pertence ao marido de L E e

havia sido emprestado-à família
na época em que trabalharam

juntos. O problema já passou
várias vezes pelo Fórum da

Gerentes de bancos são alertados
,

da demora nas filas de atendimento
JARAGUÁ DO SUL Umdosproblemas,segundoele,é

Os gerentes das agências que "para serbem aplicada deveria
-

bancárias da cidade participa- sofrer alterações".
ram, ontem, de reunião com' Mesmo assim, o diretor do
sete vereadores e representan- serviçode proteção ao consumidor
tes do Procon e da Procuradoria lembrou os gerentes da obriga
Jurídica da Prefeitura. A dis- toriedade em atender de maneira.
cussão teve como assunto

'principal as constantes filas
existentes nos bancos, fato
denunciado esta semana pelo
O Correio do Povo .

Conforme Pedro Garcia, res
ponsávelpororganizar a conversa,
ainda existemmuitas reclamações
por parte da 'população, que se diz
insatisfeita corri a demora no

atendimento. "Já nos juntamos
várias vezes e sempre deu algum
resultadopositivo", comentou.

Na opinião de Sérgio Félix, do
»: Procon de Jaraguá do Sul, a lei

municipal 2.695, promulgada no
ano 2000, não é seguida à risca.
<,

eficiente os clientes. Entre as

sugestões dadas paramelhorar essa
situação está a descentralização
das agências, levando terininais aos
bairros mais populosos do mu
nicípio, e a conscientização dos
usuários na utilização dos caixas

eletrônicos e dos débitos auto

máticos em conta.

De acordo com a legislação
jaraguaense o atendimento ban-

. cário deve ser feito em até 15 mi
nutos nos dias de movimento

intenso e emmenos de30minutos
nos restantes. Caso' os bancos

desrespeitarem, podem ser mul- .

.

tados. (KE)
CÉSAR JUNCKES

cidade. Da última, o ganho de
causa ficou comAntonio Carlos
e Helena.

Conforme o soldado Clayton
dos Santos, responsável por
àtender a ocorrência, o caso vai
ser investigado pela PolíciaCivil.
O laudo da perícia sai em 30

-

dias, provavelmente. Enquanto
isso, quem quiser ajudar com
móveis usados, roupas ou

material para construção pode
entrar em contato pelo telefone
9188-8284, com Zenaíde. Gerentes participaram de encontro com vereadores e fiscais

Federal prende boli-viana com drogas em Piçarras
BARRA VELHA/PIÇÃSRAS
A Polícia Federal de Joinville

prendeu na tarde de quarta-feira,
em Piçarras, a boliviana S. C.L,
21, e o brasileiro VD.B., 32, que

.
tinhamandado de prisão expedido
pela Justiça de São Paulo.Ela

transportava em uma bolsa 2,5
quilos de cocaína, que seriam

traficados em cidades do litoral.
A prisão ocorreu depois de

denúncia anônima à PF de
Curitiba, sobre a presença de
estrangeiros em uni hotel,

I:

possivelmente traficantes.

Acionados, policiais seguiram a

mulher que embarcou em um

ônibus da Auto Viação Cata
rinense com destino a Santa.
Catarina; Acionaram, então, a

Polícia Federal de Joinville. Em'
Barra Velha, onde o ônibus fez
uma parada, os policiais perce
beram que o veículo era seguido
por um homem pilotando uma

moto vermelha.
. Já na rodoviária do Balneário

de Piçarras os dois se encontraram

Schroeder�promove audiência

pública para debater orçamentodepois de contato feito de um

telefone público.
Flagrados pelos policiais, a SCHROEDER

mulher contou que receberia Na próxima quarta-feira, dia
US$ .400 para entregar a droga a 15., osmoradores de Schroederes
uma mulher de apelido Dona tão cónvidados a participar de
Choca, em Piçarras. Disse, ainda audiência pública para debater a
que dois amigos, de nomesAlex A LID (Lei de Diretrizes Orça:

.

e Marta, havia trazido a droga mentárias) e a LOA (Lei Orça
até Curitiba em cápsulas que mentária Anual). O encontro
haviam engolido e que ambos já acontece às 14h no Centro de
haviam retomado à Bolívia. Os

. Múltiplo Uso. O prefeito Felipe
dois foram levados ao presídio de-. . Voigt destaca a importância da
[oinville. (CM) participaçãopopularparaamelhor

planejamento da destinação dos
. recursos.Na audiência, será elabo
rado um projeto de orçamento

_ fiscal, da seguridade social e de
investimento das empresas

estatais. Ê também apresentadas
as metas do PPA (Plano Pluri
Anual de Investimentos), um
plano demédio prazoelaboradono
primeiro ano de mandato do

presidente eleito, para execução
nos quatro anos seguintes. (OA)
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Homenagens
A Viação Canarinho fez uma homenagem a 104 motoristas,

que tiveram destaque no desempenho da função. A premiação
.consiste em um bóton "motorista destaque", que passa a

integrar o uniforme dos contemplados. Além de brindes e um

jantar oferecido pela empresa. Estiveram presentes no evento,
a vice-prefeita Rosemeire Vasel, o presidente do Deter Luis
Carlos Tamanini e representantês da Viação Canarinho.
Aconteceu também um sorteio de uma TV 29 polegadas. A-,-

-

homenagem foi no Centro Empresarial de [araguá do Sul no
final do mês passado.

DIVULGAÇÃO

Mototur
Para comemorar o Dia do Motociclista, que foi no dia 27 ele

julho, acontece em Nereu Ramos o Mototur. Os interessados
devem comparecer amanhã, às 9h30 no restaurante Pertutti, o
destino é a localidade de RioNatal, emCorupá, e a volta será pela
BR-280. Outras informações pelotelefone 3372-2471.

(lJirculo
Italiano

de Jar-aguá do Sul '

CíRCULO ITALIANO INTEGRA-SE A COMUNIDADE
Como parte de sua tradiçãó é de estar sempre presente nos eventos da commidade

Jaràguaense, membros da diretoria e integrantes do Coral, estiveram presentes na_
5ª Stammtisch, que se realizou no dia 28 de julho, no calçadão. Embalados pelo
animadíssimo maestro Vinício Pacher, a ala italiana montou seu estante "Filofesf' e

proporcionou muita alegria e diversão a todos os presentes ao longo do dia.
. .,

Jantar Mensal
Na sexta-feira, dia 31 de agosto, .acontecerá o tradicional jantar típico italiano,

na Sede Social da Entidade. Convide sua família e amigos e venha saborear uma
deliciosa polenta e degustar um bom vinho. Ingress.os podem ser adquiridos na

secretaria do Círculo, no horário das 14 às 19:00h, através do telefone 3370.8636.

Mauro Tusset

Depto Comunicação
Joãozinho Júlio Depiné

Presidente

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Dança
o professor Fábio Simões é o

responsável por curso de dança
de vsalão que começa no

domingo na Scar. As aulas são

sempre aos domingos, das 15 às

17 horas, com ritmos como

samba de gafieira, bolero, swing,
forró, -rnerengue e valsa.

Informações pelo telefone
3275-2477.

Baile
Acontece amanhã o Baile

na Sociedade Bracinho em

"Schroeder. O Baile é uma

homenagem ao Dia dos Pais
e será animado pela banda
Montanari.' O evento tem

início às 23 horas. Os in

gressos podem ser adquiridos
no Posto.Salomão ao custo de

"

R$ 10'.

'Almoço
AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) promove um

almoço especial, no domingo, dia 12 de agosto, em comemoração
aoDia dos Pais. As reservas devem ser feitas até o dia 10de agosto,
pelo telefone-3372-0528. Para sócios o almoço custa R$ 18 e para
não sócios R$20. A AABB fica, na Rua Adélia Fischer, 13.

-

O Senac de Jaraguá do Sul abriu inscrições para os cursos

de informática (Autocad 3D, Desenvolvedor de Interfaces
Interativas garaWEB,"Solidworks, Designer Têxtil, Designer

-

Gráfico, Assistente em Montagem e Manutenção, JAVA,
Montagem de Redes e Furukawa), técnicos (Alimentos,
Enfermagem, Segurança do Trabalho, Especialização em

enfermagem do Trabalho, Manutenção e Montagem de

Equipamentos de Informática e Complementação em

Técnico em Enfermagem), pós-graduação (Segurança da

Informação) e gestão e comércio (Neurolingüística em

Vendas, Gerenciamento de Compras, Oratória, Oratória
Avançadá, Contabilidade para não Contadores e jogos de

Empresas). Inscriçõespelo telefone 3275-8403.

Cursos do Senac

COMUNICADO
Foi extraviado as notas fiscais modelo 1 , série 1 ,

nº001,006,007, 022,054, 059,309,362,493,
494,1088,1259,1261,1273,1280,1287,2565,
2592,2653,2654,2983,4757,4771,4884,5414,
da empresa RR SUL PAPE,IS LTOA, inscrita no

CNPJ sob nº05.817.620/0002-12.

NOTA DE AGRADECIMENTO E
"

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

Os familiares enlutados de

WALDEMIRO BARTEL,.
ainda profundamente consternados com o seu

falecimento, ocorrido no último dia 31 dejulho, terça
feira, agradecem a todos os que enviaram flores,
coroas, e o acompanharam a sua última morada.

Convidam a todos para a MISSA DE SÉTIMO DIA QUE
SERÁ CELEBRADA NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 10 DE

AGOSTO, ÀS -19 HORAS NA IGREJA MATRIZ SÃO
SEBASTIÃO CENTRO - JARAGUÁ DO SUL.

A família enlutada, esposa, 3 filhas, 1 neto, mãe,
3 irmãos, 1 irmã e dem�i$ parentes.

Faleceu às 12h50 do dia 8/8, o
senhor Walter Carlos Germano
Vasel com idade 83 anos. O
velório foi realizado em sua

.

residência e o sepultamento no

cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 19h do dia.8/8, a
senhora Frida Ristau Denker
com idade de 90 anos. O velório
foi realizado na Igreja Missuri e
o sepultamento no cemitério

Municipal de Schroeder.

Festa
A tradicional Festa Anual da
Comunidade Iríndadería Paróquia
da Igreja Evangélica Luterana de
Schroeder acontece no domingo,
12. O evento inicia às 10 horas
com culto festivo. Às 12 horas tem
o almoço do Dia dos Pais e após
a tarde d_ançante.

Curso
o curso "Gestão eficaz",
organizado pela Apevi com apoio'
da Acijs, é mais uma opção
oferecida pela entidade para a
melhoria da capacitação .

empresarial. Destinado a

profissionais que se envolvam em

negociações, o curso acontece de
20 a 22 de agosto, no Colégio Bom

. Jesus, das 19 às 22h30, e será
ministrado por Hélcio Femandes
Martins. lnscnções pelotelefone
-3275-7024.

CHEGOU
NET VIRTU{l E
BRASILEIRAO.
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Receitas para preparar
•

uma surpresa para o pal
Pai definitivamente não
é tudo igual. Então, aprenda
a agradar o paladar do seu

'

ENSOPADODE
CARNE AO VINHO TINTO

Inspirada na culinária fran

cesa, esta prática receita traz uma
rica combinação de ingredientes.
O sabor encorpado da came, a

força do vinho tinto, o toque ado
cicado da cenoura e a textura

delicada dos cogumelos.
Ingredientes: 1 kg demúsculo,

1 garrafa de vinho tinto, 1 colhe�
(sopa) de farinha de trigo, 2
colheres de azeite de oliva, 2
cebolas picadas, 2 cenouras

I
_

cortadas em rodelas, 2 talos de
salsão cortados em rodelas, 1 folha
de louro, 200 g de cogumelos-de
Paris, 1 colher demanteiga cortada
em cubos,' pimenta-do-reino

moída na hora a gosto, 1 xícara

(cháfde água, sal a gosto.
Preparo: 1. Numa tábua,

limpe bem o músculo e corte em

cubos médios. 2. Numa tigela,
junte omúsculo e o vinho. Leve à

geladeira e deixe marinar por 2

horas nomínimo ou até 12 horas.
3. Transfiraacamepara umprato,

'HA UM SÉCULO ENSINANDO E APRENDENDO

Parahé�s a rlo�ê Fe
-

-IYa� part-e· dessà
�hisTória!

Dica para esse friozinho;

Café espresso
com uma das delícias da

DOCESABOR!

Venha saborear um gostoso café espresso
com deliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de su�ta!,;.

�.,
Mareellal Deodoro da Fonseca, 1.91.

Alameda 25, safa 11. - Fone 3055 2229

salpique com a farinha e reserve o

vinho.A Leve uma panela grande
como azeite ao fogo alto.Quando
esquentar, coloque a cebolapicada
e a carne. Mexa bem até que os

cubos demúsculo fiquemdourados

por igual. Adicione as rodelas de
cenoura e as fatias de salsão e

refogue. Junte o vinho, 1 xícara

(chá) de água e a folha de louro.

Quando ferver, abaixe o fogo,
tampe a panela e deixe cozinhar

por 2 horas, mexendo de vez em

quando. 5.. Quando a carne

estiver cozida, lave os cogumelos
sob água corrente, seque bem e

corte-os, Acrescente ao ensopado
e deixe cozinhar até que a came

esteja macia e o molho tenha

engrossado. Desligue o fogo.
. Coloque a manteiga gelada em

cubinhos, 'misture bem e sirva.

BOLINHO DE BACALHAU
Bolinho de bacalhau, um petisco

perfeito para servir aos requintados .

Ingredientes: 250 g de bacalhau, 250 g de batata, 2 colheres
(sopa) de farinha de trigo, 1 cebola picada, 2 dentes de alho

picados, 3 colheres (sopa) de azeite de oliva, 1 xícara (chá) de
farinha de rosca, 1/2 xícara (chá) de salsinha picada, 11 de óleo
de canola, sal e pimenta-do-reino a gosto

.

,

Preparo: 1. Se o bacalhau estiver salgado, coloque-o dentro
de uma tigela com bastante água. Troque a água da tigela de 1

em 1 hora, durante 5 horas. 2. Descasque as batatas, corte-as
_em pedaços médios e coloque numa panela com água. Leve ao

fogoalto. 3.Quando ferver,marque 15minutos e depois desligue
o fogo (as batatas devem ficar bem macias). Escorra a água e

transfira as batatas para um prato grande. Deixe descansar por
5minutos para o excesso de água evaporar. 4. Retire o bacalhau
da tigela e coloque em uma panela, cubra com água e leve ao

fogo alto.Quando ferver, deixe cozinhar por 5 minutos e desligue
o fogo. Transfira o bacalhau para um prato e deixe esfriar. 5.

Enquanto o bacalhau esfria, passa as batatas pelo espremedor,
ou desmanche comuma colher de pau, para formar um purê. 6.:
Quando o bacalhau estiver frio desfie-o com as mãos. 7. Leve
uma panela ao fogo, junte o azeite e deixe aquecer. Em seguida,
adicione a cebola e o alho. Refogue por 4 minutos, mexendo

sempre. 8. Coloque o bacalhau desfiado na panela e misture

muito bem. Deixe cozinhar por 5 minutos, mexendo de vez em

quando. Desligue o fogoe deixe esfriar. 9. Misturemuitobem o

bacalhau com a batata e a farinha. Tempere com sal, pimenta
do-reino e a salsinha. 10. Coloque a farinha de roscanumprato
grande. Com as mãos, faça bolinhas com a massa de bacalhau
do tamanho que quiser. Empane as bolinhas com a farinha de

rosca, cobrindo cada umamuito bem. 11. Coloque o óleonuma
panela grande e leve ao fogo para aquecer. Para saber quando o
óleo está na temperatura certa, coloque um palito dt:; fósforo
dentro da panela. Assim que ele ascender, o óleo estará no

ponto. 12. Com uma escumadeira, retire o palito de dentro da
panela e coloque alguns bolinhos para fritar.Não encha demais
a panela, pois os bolinhos podem grudar. Frite por etapas. 13.
Quando os bolinhos estiverembemdourados, retire-os da panela
cuidadosamente com a escumadeira e coloque-os sobre um

prate forrado com papel-toalha. Sirva bem quente.

Fone:3055-3022

r r

�ww.co�_egiojaragua.com.br
.
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Estudo do IBGE eleva a
estimativa da safra 2007
Projeção p -14% maior
do que em 2006, cerca de
133,4 milhões de toneladas

SÃO .PAULO
-

o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) -re
visou para cima a projeção da
safra agrícola de 2007. A pro

dução de cereais, leguminosas'
e oleaginosas foi calculada em

133>4 milhões de toneladas,
maior 14% que a informada em
2006 (117,0 milhões de tone

ladas) e superior em 445 tone

ladas à estimativa do mês an

teriot

A soja (58,2 milhões de to

neladas) e omilho (51,7 milhões
de toneladas), que representam
82,5% do total produzido de

cereais, leguminosas e oleagino
sas, recuperaram o fôlego em

julho. Comparativamente à

safra anterior, estes produtos
apresentam acréscimos de

11,2% e 21,3%, respectiva
mente.

Segundo o IBGE, a atual

DIVULGAÇÃO

Safras sofreram com alterações çlimáticas, mas apresentam boas perspectivas

safra dos cultivos de verão de
milho (primeira safra) e soja se

recuperam dos "sérios problemas
de ordem climática", .mas fez
uma ressalva: "Os produtos da
safra de inverno, atéomomento
apresentam boas perspectivas,
mas o quadro não é definitivo
tendo vista a grande influencia
do clima, como geadas tardias
e chuvas na colheita, até o final
do ciclo dessas culturas", aponta
relatório'divulgado ontem.

Para o trigo, aatual estimativa
aponta elevação de 3,6% da

produção, para 4,1 milhões de
.

toneladas. De acordo com o

IBGE, o aumento é resultado de

reavaliações na área por ocasião

da conclusão do plantio no Rio
Grande do Sul neste período.

Para o feijão em grão de

segunda safra, a queda é de

5,5% na produção. Segundo 0-

IBGE, o recuo foi motivado

pelas reduções observadas,
espeçialmente, na Paraíba

(31,9%), em face da estiagem,
e na Bahia (10,1%), devido à,

substituição do produto pelo
milho nos municípios de
Adustina e Paripiranga.

Confiança do
consumidor
cai outra vez

SÃO PA,ULO
.A confiança do consumidor

voltou a cair em julho. O INC

(Índice Nacional de Confiança

do Consumidor), após romper
uma seqüência de quatro
quedas seguidas em abril último,
quandosubiu para 13 2 pontos,
entre o sexto e o sétimo mês
deste ano, foi de 129 para 128
pontos.. O estudo, feito pela
Ipsos Public Affairs, mostra que
essa variação representa uma

diferença de um ponto percen
tual na passagem dos dois me
ses. Abaixo de cem pontos, o

resultado demonstra pessimis
mo. Segundo a pesquisa, que
ouviu mil pessoas em nove

regiões metropolitanas do País,
com 144 pontos, a região Su
deste é a mais otimista da pes

quisa e a única que registrou
_

aumento. Em seguida, vem a

região Norte/Centro-Oeste,
que teve queda de 5 pontos na

comparação com junho, pas
sando para 128pontos •

Cadastro único dará mais

-poder aos trabalhadores.
SÃO PAULO

Profissionais de todo o Brasil

que quiserem informações sobre

convenções e acordos coletivosde
trabalhonegociadosPar sindicatos
poderão' acessá-las no site do
Ministério do - Trabalho

(wwwmte.govbr). O cadastro é

chamado de SistemaMediador e
estava sendo testado desde
fevereiro. Com ele, trabalhadores,
sindicatos e empregadores não

precisarão se dirigir até a

Delegacia Regional do Trabalho
para ter acesso aos processos. de

negociações.
De acordo com o presidente

da CGTB (Central Geral dos
TrabalhadoresdoBrasil),Antonio
Neto, o novo sistema facilitará a

pesquisa e ainda darámais poder
de negociação aos trabalhadores.
O sistema permite a análise de
tendências de negociação. "Por

exemplo, vai poder dar para os

sindicatos um apanhado de todos
.

os pisos nacionais, reajustes
nacionais, cláusulas de segurança
do trabalho e benefícios
concedidos", disse.

Para o secretário de relações
do trabalho do MTE, Luiz
Antonio Medeiros, o sistema

-dará mais transparência às

negociações. "O acordo firmado
, entre trabalhadores e empresários
ou uma convenção coletiva de
trabalho se toma lei depois de

depositado no Ministério do
Trabalho; Mas muitas vezes estas -

leis não são conhecidas. Esse

projeto significa transparência
total".

Ele ainda disse que o
-

Mediadorajudará os profissionais
na buscapor uma opção sindical,
já que poderá comparar
resultados.

lula faz discurso populista e

diz governar- para os pobres
SÃO PAULO

No discurso de encerramento
da visita àNicarágua, o presidente
Lula disse que-é mais fácil chegar
ao poder que exercê-lo, sobretudo
quando há "incompreensões" e

"inimigos muito fortes". Lula, que
discursava ao lado do presidente
da Nicarágua, Daniel Ortega,
falava de sua relação com os

sandirristas.
"O tempo passou, descobrimos

que muitas vezes é mais fácil ga
nhar uma eleição, chegar ao poder,
do que exercer esse poder; �bre
tudo quando há incompreensões,
quandohá inimigosmuitos fortes",

disse. Lula disse que 'a conquista
da sociedade não é imediata,
quemgovemacomprometido com
a parte mais pobre Cia população
sofre mais, as dificuldades .são
ainda:maiores'. No encerramento
tocou o hino sandirrista e todos
gritavam: "O povo unido jamais
será vencido". O assessor especial
da Presidência, Marco Aurélio
Garcia, que estava no local, colo
cou o boné da Frente Sandinista.

Mais cedo, Lula tentou vencer
as resistências'de Ortega aos

biocombustíveis e fez críticas
veladas ao venezuelano Hugo
Chávez.

• I I

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3371·1147
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MD
Comunldade Evangélíça-tntcrana promove o segundo show de música -de órgão para comemorar os 100 anos

JARAGuÁ DO SUL

O Dia dos Pais não poderia ter
mais melodia. No próximo
domingo, 12, a Comunidade

Evangélica Luterana de [ara
guá do Sul promove o segundo
show do evento" 1 00 anos ao

Som da Música de Órgão", na _

Igreja Luterana do Centro. O

concerto é composto pelas pe
ças Laut verkuende unsre

Freude, (Mozart), Concerto

Brandeburgo Nº 5 (Bach),
Neue Liebeslieder op.65
(johannes Brahms) e Missa in

Angustiis (joseph Haydn). O
primeiro show aconteceu no

dia 5 de agosto.

A apresentação cónta com a

participação de nomes consa

grados da música sacra como

Samira 'Hassan (soprano),
Adriana Clis (Contralto)"
Marcos' Liesenberg (Tenor),
Ricardo Barpp (Baixo) e Ma
tthias ,Eisenberg (organista),
com regência do maestro

Gunter Ruddeck, além da Or

questra de Músicos Convi
dados e Coral Collegium
Vocale.

Para o organista alemão Ma
tthias Eisenberg, também pia
nista e tocador de cravo, "a,
música' tem o dom de con

clamar para a paz". Ele acre

dita que a sobrecarga de afa
,zeres e a comercialização das

artes estão sufocando' a mú

sica sacra. "As pessoas estão

assumindo cada vezmais com

promissos e se afastando de

Deus", comenta.

Considerado um dos maiores
-

organistas do mundo, Eisen-

berg já se apresentou em prati
camente todos os países - com

exceção da China e do norte

daÁfrica. Esta é a primeira vez
que ele se apresenta em Jara
guá do Sul e a terceira vez no

Bnisil. Nascido na cidade de
Dresden, na Alemanha, Ma
tthias Eisenberg tem 51 anos

de idade e aprendeu sozinho a

tocar órgão de tubo, aos nove
anos de idade. ''A música é

mi�ha vida", complementa.

Órgão de tubos - É um instru

mento em que o som é produ
zido por flautas, que auxiliam
na pressão correta do ar e ga
rante som diferenciado dos

órgãos e teclados eletrônicos
atuais. O órgão de tubos co

meçou a ser usado nas cerimô
nias religiosas no século 13,
alcançando Q auge nos séculos
1 Te 18.

I SERviço..
'

O QUÊ: Concerto ":190 anos ao

Som da Música de Orgão"
QUANDO: Domi!1go (12), às. 19hao i
ONDE: Igreja Luterana do Centro- .!INGRESSO: Gratuito i

1
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CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Duro de Matar 4.0
(16h30, 19h, 21 h30 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h, 16h30, 19h, 21 h30-
Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h10, 21 h30 - Todos os dias)

Harry Potter e a Ordem daJênix (Dub)
(16h30 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h50, 16h30 - Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
Ratatouille
(16h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h45, 16h - Sáb/Dom/Qua)

Transformers
(18h20, 21 h - Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Harry Potter e a Ordem .da Fênix (Dub)
(14h10, 16h50 - Todos os dias)

Luzes do Além
(19h30, 21 h30 - Todos os dias)
\
• Cine Cidade 2
Ratatouille
(16h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 16h - Sáb/Dom/Qua)

Transformers (Leg)
(21 h - Todos os dias)

Transformers (Dub)
(18h20 - Todos os dlas)
• Cine Mueller 1
Sem Reservas
(15h, 17h15, 19h45, 22h - Todos os

dias)
• Cine Mueller 2
Ratatouille (Dub)
(13h50, 16h10 - Todos os dias)

Transformers: O Filme (Leg)
(18h30, 21 h15 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Duro de matar 4:0
(14h, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h30, 16h10, 18h50, 21 h30 - Todos
os dias)

• Cine Neumarkt 2
Duto de matar 4.0
(14h10, 16h40, 19h20, 21h40 - Todos
os dias)

• Cine Neumarkt 3
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg)
(18h30, 21h10 - Todos os dias)

Shrek Terceiro (Dub)
(14h15, 16h15 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
Transformers: O Filme (Dub)
(13h50, 16h30 - Todos os dias)

Transformers: O Filme (Leg)
(19h10, 21 h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Luzes do Além
(19h, 21 h - Todos os dias)

Ratatouille (Dub)
(13h40, 16h20 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
A volta do todo Poderoso
(14h, 16h, 18h, 20h; 22h -

Todos os dias)

\
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O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Paula
São Jacó
São Lourenço
Santa Mercês
São Deusdedit

EFEMÉRIDES
Dia da Penitência
Dia Mundial da Solidariedade Cristã

1959

Inauguração, em Salvador, do Museu de
Arte Sacra da Bahia

1967
O escritor e sociólogo Fernando de
Azevedo é eleito para a ABL.

1990
A sonda espagial americana Magalhães
entra em órbita de Vênus para iniciar a

.

missão de mapeamento de cerca de
90% da superfície do planeta.

1991
China.anuncia assina o tratado de não

proliferação de armas nucleares e deixa
de ser o único dos cinco integrantes
permanentes do Conselho de Segurança
.da ONU alheio a esse compromisso.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável no Estado
Uma nova frente fria passa por Santa
Catarina, provocando aumento de
nebulosidade no decorrer do dia com
condições de chuva e trovoadas,
especialmente a partir da tarde.
Temperatura mais elevada.

• Jaraguá do Sill e Região

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Cidasc vacina contra febre aftosa
o Correio do Povo, edição semanal de l°a 7 de agosto,
noticiava que a Cidasc (Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) preocupada em

proteger os rebanhos bovino e suíno da região, estava
antecipando a etapa de vacinação contra a febre aftosa,
programada para o mês de outubro. A medida era preventiva,
uma vez que os casos de febre aftosa que haviam sido

registrados no Rio Grande do Sul não afetaram Santa
Catarina. Segundo a matéria, as vacinas estavam sendo
distribuídas nos 14 municípios da Supervisão de Joinville.
O trabalho havia começado naquele mês, estando as vacinas
a disposição nas sedes da Cidasc de cada município.

o cue DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Nesse friozinho, só pegando um sol para aquecer.
Esse aí na foto é o Filé, clicado pela dona e leitora Danielle M. Sch.ulze ..

UTILIDADE PÚBLICA
. ALMOÇO
O Centro de Valorização da Vida

promove amanhã o II Carreteiro,
na Igreja Rainha da Paz, Bairro
Vila Nova. Cartões no valor
de R$ 8.

OFICINA
De 13 a 17 de agosto o SESC
oferece a oficina Anima Mundi, no
Colégio Marista São Luís. Ainda há
vagas na categoria de 12 a 17 anos.

Informações no fone 3371-9177.

f

\
\

d
�CHAPECO
MIN: 17' IMAx: 2.6'

� ..
........__. �"'_-""r...

. ......

� 'd
.LAGES

MiN' 15'1 MÁX: 25'

HOJE �
MiN: 14"C�MAx: 25' C "O •

Sol com pancadas
de chuva
� Fases da lua

---

1'S1-'-'---SÁBADO i DOMINGO6 SEGUNDA6MiN: 16' G r">. I Mi�: 12' C MiN: 12° G
.

MAx: 20° C � MAX: 21° C MAX: 24° C
Chuvoso I Sol com nuvens Sol com nuvens

.

MINGUAflTE CHEIA �;;ndaslc6TQ5raro-I-·-En�rdDl} P�t�!m�t�! N� I ·M'4tã�i ,.i crfJ'm.�o lr{WOilaa
j';J!hlaClD i i

CRESCENTE

�ZQ/8

10/8
.......

-

Ana Carolina Engel
Ana Larissa Zalwski
Bruno G. Kannemberg
CIbele de P Panstein
Elenice B. Garcia
Erivaldo P Batista

Estelita Stahelin

Eudiana Rabiela Bianchini
Fernanda Mattos
Fernando Gabriel Dalpiaz
Fernando T. de Mattos

Francieli F. Ternovi
Gisleine Ap. Kurcheski
Guilherme Laube
Helena G .. Vieira

Ivonete W. Raduenz

Jairo Luiz Demarchi
Juliana Ristau Bardir

Jussara da Silva
Lauro Mokwa
Maria Catarina Xavier
Marielen Bloedorn

Marinês Goboardi de Souza
Marta Manfrini

Merilyn Sartori

Miguel M. Vicente
Nilo Heinzen

Rita de Cássia Cicoski
Roberto Guths
Rose Russi

Sergio Siewerdt
Valmar Bianchini
Vanessa Franzoi

INSCRiÇÕES
As inscrições para a 2a Stammtisch
de Schroeder já estão abertas.
O evento acontece no'dia 15 de

setembro, das 10 às 17 horas
na Rua Paulo Jahn .

d
.JARAGUÁ
DO SUL

I
y

/

MIN: 14° !MA)US' !

ti

-if dI"�, • FLORIANOPOLIS
y MIN: 19°1 MAX: 25'
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Eterna Magia
Eva manda Zilda ficar longe de Clara.
Jair pede dinheiro a Mauro para não
contar a verdade sobre ele. Joyce
pede que Loreta não conte a ninguém
que ela não sabe ler nem escrever.

Clara adora o cavalo que ganha de
presente de Max. Eva grita ao ver a

filha em cima do cavalo. Zilda dá
dinheiro para Mauro. Nicolau tenta

beijar Elisa. Flávio interfere e discute •..

com Nicolau. Flora e Sofia levam b

doces para Rafael. Zilda avisa que
ele morreu e as expulsa. Suzana conta
para as duas que Rafael está
morando no sitio de Loreta. A noticia

li
se espalha. Eva se' surpreende
quando Conrado diz que voltarão para
a Irlanda em uma semana. Nina
lembra que Eva tem concerto no Rio.

Sete Pecados
Teobaldo se recusa a mostrar a carta
de Juju a Adriano. Adriano e Miriam
vão atrás de noticias de Juju. Adriano
não reconhece a letra de Juju na carta

que Romeu recebeu. Fátima promete
manter segredo sobre Benta. Pedro
se insinua para Clarice. Dante
comemora o começo de sua própria
frota. Teobaldo visita Juju. Eudóxia
revela a Otilia que Teobaldo colocou
Juju em um asilo. Eudóxia se declara

para Rodolfô. Teobaldo vende um

seguro para Rodolfo e consegue o

dinheiro para pagar o exame de Juju.
Gabriel revela à Beatriz que sua

estátua foi vendida em um bazar da
escola. Beatriz e Ariel vão à escola.

Ágatha segue Beatriz. Miriam pede a

Beatriz que descreva a estátua.

Paraíso Tropical
Clemente disfarça. Mateus avisa
Paula e Daniel que Tais está no

albergue. Herminia sugere a Lúcia que
Antenor consulte um especialista.
Cadelão enfrenta Jáder ao dizer que
ele anda invadindo a sua área. Cássio
oferece emprego de recepcionista do
restaurante para Joana. Cadelão diz
a Joana que ela ainda está em divida
com ele. Fernanda diz que Camila está
jogando o irmão contra ela. Herminia
segue Clemente. Lúcia vai ao

escritório e Antenor a apresenta à

arquitetá Renata. Clemente percebe
que está sendo seguido por Herminia
e a surpreende. Lúcia pede que Paula
fale sobre o passado de conquistador
de Antenor. Paula decide se passar

. por Tais e descobrir os planos de b

Olavo.

Luz do Sol !.•
o investigador diz pra William, Mar-

i

ceio e Leonardo que as pistas são +�.
muito vagas, mas que podem levá- ..

los ao mandante do seqüestro. Laura if
vai à casa dos Alcântara Diniz procurar
Vicente. Belquiss se recusa a receber 1<'.
a filha e a perdoá-Ia. Laura quer
procurar a polícia, mas Vicente a

impede. Hetô diverte-se com Rick ao

saber que é fã da própria cunhada. 1/

William avisa aos filhos que vai morar L

com Eliana e quer saber se eles irão •
. junto. Pedro agradece, mas diz que
tem intenção de morar com Nina.
Bernardo concorda em morar com o

pai. Milena faz reunião com os franceses ....

e eles se mostram interessados em �l
investir, deixando-a satisfeita. �

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

DE GRAÇA
Ivete Sangalo não vai
ganhar um centavo para
apresentar o "Estação
Globo", pelo terceiro ano

consecutivo. Serão cinco

programas exibidos aos

domingos nos meses de
dezembro e em janeiro. A
baiana, que começa a

gravar no dia 6 de
novembro fará os

programas em troca de
.

mídia (divulgação de CD e

de shows). As informações
são da coluna Zapping, do
jornal "Agora".

MASJÁ?
Belo e Gracyanne
Barbosa devem se casar

no próximo sábado, na casa
dele, na Barra da Tijuca, no
Rio, segundo informações
da coluna Retratos da Vida
do jornal Extra. O
casamento ocorrerá uma

semana depois da

oficialização do noivado.
Belo e Gracyam7le namoram

há dois meses e meio.
Antes disso, o cantor teve
um relacionamento de nove
anos com Viviane Araújo.

SUCESSO
Leilah Moreno acaba de
ser indicada a três

prêmios no Grammy
Latino e concorrerá nas
categorias: cantora
revelação, melhor álbum
("V.I.P.") e melhor música
("Levanta a mão").
Atualmente Leilah tem se

dedicado às gravações
da segunda temporada
da minissérie ''Antônia''.
O 8° Grammy Latino
acontecerá ern
Las Vegas, no dia
8de novembro.

ACOMPANHADp
O ex-BBB Diego Gasques
marcou presença na festa de

lançamento da Playboy com
íris Stefanelli na capa,
realizada na terça-feira, no
Rio. Apesar des beijoS no

rosto e conversas ao pé do
ouvido com a ex, ele curtiu a

festa com Joana Balaguer,
conhecida porter interpretado
Jacque em Malhaçáo. Mesmo
com o cerco dos fotógrafos,
os dois arrumaram espaço
para dançar juntos e até trocar
os números de telefone.

Touro (21/4 a 20/5)
Tem muita eletricidade circulando pelo ar hoje, e para um taunno autêntico, isso não é lá muito agra(!ável. Você precisa
de tempo, não se contamina pela agitação e deve saber que esse clima é só uma sensação ou momento. As coisas na
vida nunca permanecem as mesmas, deixe que o tempo passe.

!I

I
I
1
)
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SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O obienvo é preencher
um Quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em
.cada linha e cada coluna. Também não Sé pode repetir números.em
cada Quadrado de 3x3.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Mais um diapara o ariano cuidar das coisas domésticas porém o astral do momento pede renovação. O importante é
você conseguirtransformar o que é necessário só que de uma maneira positiva. Evite estresse e evite se sentir agredida
ou desagradável por parte de alguém.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Apesar de que a Lua indica que hoje é bom dia para você cuidar da parte financeira, é importante saber como investir e
não gastarmuito dinheiro. Você terá algumas inspirações para isso. O que não pode é fazer investimento onde você sabe
que vai dar errado. Preste bem atenção antes de agir.

Câncer (21/6 a· 21/7)
Você continua recebendo a Lua no seu signo só que com a energia do planeta Urano atingindo-a você está sentindo
necessidade de mudar alguma coisa na parte física. Faça isso, pois se sentirá uma nova pessoa e isso vai lhe dar
ãnimo e muito mais energia. Podem acontecer surpresas.

Leâo (22/7 a 22/8)
O que deu em você hoje leonino? Está recolhida e não está querendo mostrarseu brtlho? Fàz bem pois hoje é mais um
dia para ficar quieto, entendendo o que se passa no seu coração. Pode ser que exista certa instabilidade ou alguma certa

. insegurança nos sentimentos de quem gosta em relação a você. Acalme-se.

Virgem (23/8 a 22/9).
Se ontem foi bom estar com os amigos que você considera sinceros, hoje as posições planetárias o ajudam ainda mais
neste sentido. O que você só não pode é querer impor sua vontade ou querer que tudo seja muito rígido como costuma. É
importante que você consiga deixar as coisas fluírem naturalmente.

Libra (23/9 a 22/10)
Os planetas Urano e Lua em bom aspecto hoje no céu ativam as novidades na vida dos librtanos e fazem com que vocês
sintam as coisas de modo harmonioso como gostaria. Mesmo assim esteía aberto às surpresas e mudanças de'planos,
isso até faz parte do dia-a-dia, saiba lidar.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Como o clima do dia de hoje é de mudanças e novidades, tente você mesmo criar alguma coisa nova para fazer nos
próximos tempos. Você é uma pessoa que precisa ter sempre uma meta e a crença no futuro para não se deprimir. Vá
em frente naquilo que acredita e certamente não se arrependerá.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Este é mais um dia para você ouvir um pouco mais o que as outras pessoas têm a dizer a você. Nem sempre a sua
verdade é a que vale. Saiba colocarseus limites etambém aprenda a termais jogo de cintura. Tudo no céu colabora
para sua felicidade, então continue neste astral positivo que possui.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A Lua no signo oposto ao seu, em aspecto com Urano, faz com que você ache que as coisas estão diferentes na área
afetiva,. Que tal então encará-Ias de frente para que fiquem o melhor possível. Tenha paciência, nada como um dia após o
outro e você sabe que tudo é uma questão de tempo ..

Aquário (21/1 a 18/2)
Seu regente Urano hoje faz aspecto favorável com a Lua e pede que você organize mais as coisas novas no trabalho, e
ainda uma forma diferente de realizar essas tarefas. Você está com tudo para que isso aconteça e as mudanças que
ocorrerem hoieserão bastante positivas para você. '

Peixes (19/2 a 19/3)
O pisciano vive mais um dia de novidades na área de romances. Saia e divirta-se com amigos. É o melhor que tem a
fazer num dia como hoje. Não espere grandes acontecimentos, apenas se entregue aos fatos na medida em que eles
ocorrem. Quando se está livre é que acontece o melhor.

• J I

EMAGREÇA!
SOLUÇÃO

CHEGOU! PARTICIPEI
A partir de 19 de jJlho

R.�.{\(1t.Carlos Perrer e 197 \ PBF
quintas 1611 e 19h F 9935-9361
www.amigosoope&o.c:om.br

'AMIGOS
DO .PESO 7 3

(

5'9 �
1

7 4 2

9,1 6
"'i r;:
3,8 5

DIVIRTA-SE

O dono do carro
. Dois amigos conversam:

- E aí, Luiz, você tem carro?
- Sim, não '" Quer dizer, mais ou menos ...
- Mas o que é isso, homem? Explica direito!
- Olhe, é o seguinte. O carro é da minha mulher quando ela
vai às compras. É do meu filho quando sai com a

namorada. É da minha filha quando vai à discoteca. E só é
meu quando ele fica sem gasolina!

.

Farmácia da Ilha
agora tem ° revolucionário

A(f/tvfI ._�I
Um produto 1 00% natural e estimulante

sexual para homens e mulheres
DISK ENTREGA GRATIS: 33702525
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PROPOSTA COBRE 11 ESTADOS Mais 171 agentes prisionais para
penitenciárias de Santa CatarinaUFSC é parceira em projeto

para construção de ferrovias
FLORIANÓPOLIS

OGoverno do Estado iniciou
um novo curso de formação pro
fissional de Agentes Prisionais na
última terça-feira, no auditório
do Colégio Barddal, em Floria

nópolis. Nesta chamada do con
curso, serão formados 171 agentes
para atuar nas unidades prisionais
de SantaCatarina. O secretário-

. executivo da Justiça e Cidada
nia, Justiniano Pedroso, partici
pou da aula inaugural do curso e

destacou a importância das novas
nomeações para o sistema pri-

sional do Estado, que passa a

contar com maior efetivo, for
mado por uma excelente equipe
técnica. "Estamos garantido
capacitação de qualidade para

que os futuros profissionais es

tejam habilitados para o traba

lho", disse. O curso terá duração
de dois meses, com as aulas acon
tecendo no Centro de Ensino da
Polícia Militar, administradas
pelo DEAP (Departamento de

Administração Prisional). Desde
2004, oGoverno já nomeou cerca
de 500 novos agentes prisionais.

DIVULGAÇÃO

Objetivo é facilitar

transporte de grãos
produzidos no Brasil

BRASllIA/FlORIANÓPO LIS

Elaborado pelaANTI (Agên
cia Nacional de Transportes
Terrestres ), em parceria com a

UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina ), a Câmara dos

Deputados analisa projeto que

prevê a construção de três ramais

da ferrovia Norte-Sul para be
neficiar produtores das regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Ontem, durante audiência

públicadaComissão daAmazônia,
a professora da UFSC, Úrsula
Beatriz Vieira, explicou que o

projeto Brasil Central tem o

objetivo de facilitaro transporte de
grãos produzidos no país para
Estados Unidos, Europa, Ásia �
Argentina. Segundo a professora,
que participou da elaboração do

projeto emparceria com aANTI,
a proposta cobre 11 estados,
atingindo quase 2milmunicípios,
área responsável pela produção de
60% dos grãos do país.

O Brasil teve prejuízo apro
ximado de R$ 200 bilhões em

razão da desativação de ferrovias
- de 35 mil quilômetros para 22

mil qui-lômetros. A perda,
segundo a professora, deve-se ao

Sacola plásticá biodegradável deve
ter �so obrigatóri'o previsto em lei

i
\
.'
t.

FLORIANÓPOLIS
Tramita na Assembléia Legis

lativa projeto de lei que .obriga os

estabelecimentos comerciais do
estado de Santa Catarina a

substituir as sacolas de plástico
convencional por sacolas oxi

biodegradáveis.
O autor do projeto, deputado

ProfessorGrando (pPS), afirmaque
a iniciativa de cobrar soluções
alternativas às sacolas plásticas
distribuídas nos supermer-cados

acontece em várias cidades e

estados, no Brasil e no exterior. A
Assembléia Legislativa deverá
chamar os órgãos ambientais e as

redes de supermercados para que
busquem alternativas para as cerca

de 40 milhões de sacolas plásticas
disponibilizadas noEstado todos os
meses. Segundo o Deputado
Professor Grando, não importa
se os supermercados passem a

usar a oxi-biodegradável ou
sacolas de pano

Professora Úrsu1a (E) na audiência da Comissão da Amazônia, ontem

alto custo da construção das
ferrovias - estimado entre 900mil
e 1,2milhão de dólares (entre R$
1,7 milhão e R$ 2,3 milhões) por
quilômetro.
A estrutura do projeto está em

dois eixos ferroviáriosprincipais.No
sentidoNorte-Sul, amalha ligaria
as cidades de Belém (PA) a

Anápolis (GO).NosentidoLeste�
Oeste, vai conectar a cidade de

,

Lucas do RioVerde (MT) a Elíseu
Martins (PI). Essamalha ferroviária
seria interligada ao sistema rodo
viário e a hidrovias. A viabilidade
da proposta está sendo estudada

pelaANTI, antes de ser encami

nhada ao Ministério dos Trans

portes e aoDepartamentoNacional
de Infra-Estrutura, responsável

, pela execução das obras. (Agência
'Câmara)

NOTA DE AGRADECIMENTO
.

E CONVITE PARA MISSA
DE SÉTIMO DIA

Os familiares da

MARIA MARTINS TECILLA
Ainda profundamente consternados com o seu

falecimento ocorrido no último dia 2 de Agosto. quinta
feira,com idade de 63 anos agradecemos a todos os

que enviaram flores.coroas e a acompanharam a sua

última morada. Nosso reconhecimento, também ao

carinho e atenção dispensados pelo corpo clínico do

Hospital São José, assim como aos enfermeiros (as).
funcionários (as). Convidam a todos para a MISSA DE

SÉTIMO DIA QUE SERÁ CELEBRADA NO PRÓXIMO
DOMINGO, 12 DE AGOSTO, AS SH30 NA COMU
NIDADE SÃO CRISTÓVÃO NO BAIRRO AMIZADE _.

JARAGUÁ DO SUL.

ções Ambientais

A família enlutada.
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Por Moa Gonçalves
,(rnoagonçalves@netuno.com.br)

100ANOS
É bem nesta sexta-feira
que o Colégio
Evangélico Jaraguá,
promove no Clube
Atlético Baependi,
grandioso baile em

comemoração alusiva
aos 100 anos de
fundação da escola. O
baile deve reunir alunos,
ex-alunos, professores e

ex-professores. Com
certeza vai marcar o

encontro do ano. O
festerê, que começa às
22:00 horas, terá a

presença da banda In
Natura.

CHORINHO NOVO NO
PEDAÇO
Nasceu na quarta-feira,
oito de agosto, cheio de
saúde, o garotão Maikon
J agelski Daniel. O
pimpolho é filho do
casal gente do bem
Rogério "[iráia" e da
arquiteta Juliana Jagelski
Daniel. Saúde,
felicidade e paz.a todos ...

COMBAT
Amanhã as estruturas da
casa noturna ComBat
devem ficar abaladas
com o projeto Sax In The
Beate e a participação
ímpar do Dj Carlos Fuse.
Realmente é imperdível! .

ANOTAAí
Para quem quiser ser

candidato nas próximas
eleições, o prazo final
para filiação partidária e

domicílio eleitoral é no

dia 4 de outubro. As
próximas eleições serão
no dia 5 do mesmo mês
do próximo ano.

PElAINTERNET
"O descaso em

Congonhas é porque
temos um presidente
que sempre esteve muito

ocupado em Vira-
"

copos.

BIERBUDE
Hoje à noite, o excelente
cantor de MPB, meu

amigo Enéas Raasch, faz
show na choperia
Bierbude, no Shopping
Breithaupt. Vale
conferir!

-

A gatíssima Dj Milena Scheide,vai embalar hoje à noite na Deep, a festa de Oito
anos da Impulso. Ale Rauem, não virá, está internada devido há uma pneumonia.

" FRASE DO DIA
Quando morrem os pais,
perde-se o passado, mas
quando morre um filho,
perde-se o futuro !!! -

anônimo

II DICA DE SEXTA
Convidar os amigos para
uma roda de sushi e
sashimi no Kantan.

TE CONTEI!
o empresário e grande camarada Beta Mannes e sua esposa
Silvana Junkes Mannes também já garantiram suas camisetas
para a Feijoada doMoa, dia 25 de agosto na ComBat.
**

Para agendar: no próximo dia nove de setembro, com largada às
nove horas, acontece o 1 ° Encontro de Trilheiros StinkCapim no

CTG Laço Jaraguaense, em [aragua do Sul. A promoção é do
pessoal do StinkCapimTrilhaClub.

Na próxima quinta-feira (16), acontece na Choperia 115, o

esquenta da feijoada do Moa. Festa que será comandada pelo
grupo de pagode Suwing de Blumenau, caipirinha Inox e muito
caldinho de feijão, preparado pelo mestre da cozinha Tato
Branco.Apromoção é da Revista Nossa e Deep Club.

No próximo dia 15 de setembro, em Schroeder, acontece a 2°
Stammtisch da cidade.

Amanhã, mais conhecido como sábado, a partir das 11 horas,
acontece na Igreja Nossa Senhora da Paz, Vila Nova, o II
Carreteiro do Centro deValorização daVida.
**

A gatinha Bruna Chiodini, filha do casal amigo Calito e Diane
Chiodini, recebe hoje todo o carinho de seus amigos e familiares,
porque é nesta sexta-feira que ela comemora a idade nova.
**

o presidente do Corpo de Bombeiros de [aragua; empresário
Dieter Weminghaus, será entrevistado dos comunicadores
Albino Flores e Fabiana Machado, neste sábado às 7:30h, no
programa StudioAtualidades, na FM 99.1.
**

E o meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para o

amigo Lídío "Xepa" Bruns, que é gente boa e assador de costela
dos bons.

O ministro Nelson Jobim (Defesa) mandou à

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) "a
recomposição do espaço vital (entre as poltronas) dos
aviões, que se respeite o usuário e não os interesses
das empresas de terem mais passageiros nos vôos, um
espaço condizente com o tamanho médio dos
brasileiros". Porém .. Jaltou dizer se esse brasileiro é
do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e por aí vai. Olha
só ...podemos todos falar a mesma língua, com suas

peculiaridades locais, mas no quesito altura a

questão é de altos e baixos. Né memo!!! Para tirar a
dúvida, pergunta ao fabricante de roupa se ele não
faz essa distinção regional ao confeccionar o seu

produto.

,n
:,...;,t----------- �� < J..................__................. ...............-__..
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A CPI da Crise Aérea na Câmara ouviu controladores de vôo que trabalhavam no dia do acidente com o avião da TAM

CPI ouve diálogo
entre torre e·,TAM'

TRAGÉDIA AINDA SEM EXPLICAÇÃO

Pilotos de Airbus não
relataram problemas,
segundo responsáveis

BRASíLIA
A CPI do Apagão Aéreo da

Câmaradivulgouontem trechos do
áudio dos diálogos dos pilotos do
Airbus-A320 daTAM, acidentado
no dia 17 de julho, com a torre de
controle; Nas conversas, os

controladores informamque chove
em São Paulo no momento do

pouso da aeronave e um deles
alertaque apista estáescorregadia.
Aparentemente, 'os pilotos não

reclamam de dificuldades nem

indicam dúvidas.
Por sugestão do presidente em

exercício da CPI, o deputado
EduardoCunha (PMDB-RJ), que
foi aceita pelos demais integrantes
da comissão, vetou-se adivulgação
da parte final dos diálogos. É que
nestes trechos há as reações dos
controladoresnomomentoemque
houve o acidente. De acordo com

Cunha, o áudio final não seria

divulgado para evitar constran

gimentos emal-estar aos familiares
das vítimas do acidente.

Um dos trechosmais claros do
áudio mostra a controladora civil
ZiloáMiranda Pereira informando

que estava chovendo indicando

pista molhada. "Chuva leve
contínua. A pista está molhada,

,

l
(

mas ainda não foi reportada que
está escorregadia. [Orientação
parao piloto] Curva para adireita",
disse ela..

O controlador CelsoDomingos
Alves Júnior, responsável pela
autorização da aterrissagem do

Airbus-�20daTAM, afirmou em
depoimento que os pilotos da
aeronave não relataram ÇlOS

controladores problemas durante
o vôo 3054 da companhia.
"Aparentemente estava normal.
Não havia recomendação es

pecífica", disse o sargento da
Aeronáutica, que tem dois anos
de profissão.

Segundo ele, foi possível ver
que o avião manteve uma certa

velocidade ao pousar, e, depois, sair
da pista, até a colisão, que matou

,

199 pessoas. O controlador disse

que, pela velocidade que o avião

pousou, esperava que o piloto
fizesse algumamanobrapara evitar
a colisão.

De acordo com a transcrição
de voz da caixa-preta do avião, o

piloto do Airbus pergunta ao

controlador sobre as condições da
pista antes dopouso.O controlador,
então, informa que ela estava _

escorregadia.Além dele, a CPI

ouviu, aomesmo tempo, outros três
controladores que trnbalharamno
momento da tragédia: Luana
Araújo, e os civis Ziloá Pereira e

Eduardo Pires Dayres.

Ildac.o@qcorlliodo�,vo,com.br
.

ANTONIO CRUll�BR

mortos.
AO' mencionar as ameaças

"externas" Musharraf se referiu às
advertências lançadas nas últimas
semanas por autoridades norte
americanas a respeito de possíveis
ataques aéreos contra supostas bases
da AI-Qaeda e dos talibãs nas zonas

tribais do noroeste do país, na fronteira
com o Afeganistão.

Os dirigentes paquistaneses já
reconheceram a presença de mi-

, litantes fundamentalistas estrangei
ros nessas regiões, contra os quais
lutam há quatro anos sofrendo im

.oortantes perdas militares.

Presidente do Paquistão nega que
irá declarar estado de emergência'

O presidente do Paquistão, Per
vez Musharraf, descartou ontem a

instauração do estado de emergência
diante da atual crise política e

agravamento dos atentados.
Uma série de rumores res

saltaram que o general Musharraf,
que chegou ao poder após um gOlpe
de Estado no final de 1999, pensava
na possibilidade de decretar o estado
de emergência para enfrentar as

"ameaças internas e externas".
A referência a "ameaças in

ternas" se referia à onda de atentados
e ataques que assola o país há um

mês e que já deixou mais de 230

.3° FEIRÃO NACIONAL
. .

�

D.E SEMINOVOS NA
-

;:

RE�E CHEVROLET

SEMINOVOS REVISADOS

E COM GARANTIA

PREÇOS E TAXAS ESPECIAIS

,�
"

EAfAIENOOflFEIi'
Fone: (471 3274.4444

Fax; [47l 3274.4441

emmendorfer@emmendorfer.com.br

CHEVROLET

CONTE COMIGO

EMMENDORfER COMÉRCIO DE VEíCULOS LTD" Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 557 -Centro - Jaraguá do Sul- se
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Representantes dos clubes participaram da reunião ontem, na sede da Federação Catarinense de Futebol

Juventus deve partíclpar
da Copa Santa Catarina
Diretoria se reúne
na semana que vem

para definir participação

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
Para quem estava com

saudade de ver o Juventus jogar,
pode tirar a camisa grená do
armário. Ontem, na sede da FCF
em Balneário Camboriú, o

tricolor jaraguaense foi uma das
. oito equipes a confirmar pre
sença na Copa Santa Catarina,
que começa no dia 7 de outubro.
Mas a diretoria do Moleque
Travesso prefere a cautela. Eles
se reúnem na semana ,que vem

para definir ou não a partici
pação, já que o prazo para desistir
termina no dia 22.

.

"Temos de acertar a questão
de quem ficará na diretoria e

também fechar patrocínio para

poder disputar a competição",
disse o diretor financeiro Hélio
Micheluzzi, que representou o

clube na reunião de ontem.Além
do Juventus, confirmaram pre

sença - Avaí, Figueirense, Join
ville, Chapecoense, Brusque,
Marcílio Dias e Guarani.
A competição será disputada

em turno e returno, mesmo re

gulamento da Divisão Principal,
onde os campeões de cada turno
se enfrentam na briga pelo título

geral. O campeão daCopa Santa
Catarina garante vaga na Série
C do ano que vem e para a Re
copa Sul-Brasileira, que aconte
cerá no Parana em dezembro e

reunirá os campeões das Copas
dos três Estados do Sul e mais

São Paulo.
. Para a competição, o [uventus

deve ter como base as categorias
junior e juvenil, com a contra

tação demais alguns reforços. Por
isso, vai esperar a negociação de
um patrocínio para confirmar a

participaçâo. ''Além de garantir
vaga para estas competições, é

uma boa forma de preparar. um

grupo para aDivisão Principal do
ano que vem", disse Micheluzzi.

Alunos �o Bairro Jaraguá 84 disputam· ·1� Delga
JARAGUÃ DO SUL

Desde ontem, mais de 280
alunos do Bairro Jaraguá 84 dis
putam a 1 ª Oelga (Olimpíada.
Estudantil do Luiz Gonzaga
Ayroso). São 13 modalidadesnos
dois dias de provas. A abertura
foí ontem, no inícioda tarde. Se

gundo a orientadora da EMEF
.

Luiz GonzagaAyoroso, Mariléia
..

Freitag, as çrianças estão empol
gadas com a oportunidade. "Eles
se esforçam, querem vencer.

Mas o objetivo principal é fazer
eles entenderem o espírito de

competição".O evento é em co

memoração ao Dia do Estudan
te, comemorado neste sábado. Salto em distância é uma das 13 modalidades na EMEF Luiz Gonzaga Ayroso

!

por·Julirilar PivaHo

Bolão Feminino
A equipe do Baependi/FME conquistou, no último fim-de-semana em

Brusque, o título do Campeonato Catarinense de Bolão 16 Feminino. A

competição aconteceu nas canchas do Clube Esportivo Paysandu. As

jaraguaenses somaram quatro pontos, empatadas com a Sociedade
Tiradentes, mas levando a melhor nos critérios de desempate. O terceiro
lugar ficou com a Sociedade Pingüins e o quarto com o Clube Guairacás.
No individual, Kátia Hardt teve a melhor primeira média, com 256,66
pontos. Os resultados foram - 1.396x1.304 Pingüins, 1.372x1.376
Guairacás, 1.439x1.343 Tiradentes e 1.334x1.198 Caçadorense.

Novidade
Os atletas de Jaraguá do Sul estão
bem servidos na 7a Olesc. O chefe
de cozinha Rafael Porto é o

responsável pela alimentação das
cercas de 200 pessoas que
representam a cidade na

competição. No. cardápio, muita
proteína e carboicratos. E se

adequando aos horáriós dos

compromissos de cada equipe.

Ingressos
Já estão à venda os ingressos
para o jogo entre Malwee e

Carlos Barbosa, neste sábado,
às 18h15 na Arena Jaraguá. O
valor é de R$ 5 para as cadeiras
superiores e R$ 1 O para as

inferiores. Na hora, os preços
sobem para R$ 1 O e R$ 20
respectivamente. Os ingressos
estão no Mime, Falcão Sports, .

Casa da Piscina e Fatej.

Sub-13
A equipe Aurora/CEJ/FME
estréia, neste fim-de-semana,
pela 3a fase do Estadual de
Futsal Sub-13 Masculino. As

partidas acontecerão no Ginásio
Rodolfo Jahn, em Guaramirim,
nesta sexta-feira e sábado, 10 e

11 de agosto. O returno está
marcado para os dias 17 e 18
de agosto, em Blumenau.

Olesc
Alguns resultados de ontem de
Jaraguá do Sul. As meninas do
futsal da Malwee/Raumak/FME
empataram em 3x3 com Tunápolis
e as duas equipes se garantiram na
semifinal. O basquete terrmino do

Jangada/FME venceu Chapecó e

hoje disputa a semfínal E o

handebol masculino perdeu por
26x24 para Florianópolis e foi
eliminado.

Vôlei masculino
está na semifinal
RIO DOSUl

o"

Iniciado em 2001 como apoio
da Prefeitura e da Marisol, o

.

trabalho de base que vem sendo
feito no. vôlei masculino, em

CÉSAR JUNKES [araguá.do Sul, merece elogios.
" É de lá que vem saindo algumas

das revelações da modalidade.

_

"É um projeto social e comu-

-

. nitário, mas,os resultados estão
. começando a aparecer", disse

Kadylac.
.

Ontem, a equipe entrou em·

quadracontra Floriànópolis, para
definir o primeiro lugar do grupo
E. Já estava classificado para às

'I

semífínaisrvenceram por 3 a O .' nomes já começam a se destacar,
(25/18,45/19,25/21). ''A base do com boas chances de convo

nosso time que está na Olesc é cações para à Seleção Catari
de jogadores que foram garim- nense e até mesmo Brasileira.
pados neste projeto", explicou o São eles Marcelo Hister, meio
técnico .. Segundo ele, embora de-rede de 16 anos, e ainda
metade da equipe ainda tenha Anderson Morsh, de 15, levan
mais um ano de Olesc, alguns tador e que atua como oposto.

Vôlei jaraguaense está entre os quatro o

melhores da Olesc em Rio do Sul

.. ..
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EM GOlAs: COMEÇA HOJE

Quatro nadadores participam doBrasileiro Júnior
Atletas jaraguaenses
fazem parte da seleção
que representa se

Hermann, Soellen Bozza, Jan
Doubrawa e Eduardo [unkes,
que integram a, Seleção Ca
tarinense.

Estes atletas participaram, no
último fim-de-semana, daCopa
Mercosul, que aconteceu em

Curitiba (PR). Bárbara levou
duas medalhas de prata, uma
nos'100m livre e outra nos.200m

medley, e Eduardo ficou com o

bronze nos 200mmedley. Além
deles,Marina Fructuozotambém
participou da competição e ficou
com a prata nós 50m costas.

O Campeonato Braiileiro

Júnior contará com a presença
de 194 nadadores de 15 Sele

ções estaduais. A equipe ven

cedora levará Troféu Paulo
Roberto de Melo. Nas últimas
sete edições, o título se dividiu
em duas equipes - Rio de

janeiro (2000 a 2002) e São
Paulo (2003 a 2006). Os Estados
participantes este ano são:

Amazonas, Bahia, Distrito Fe

deral, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Pará, Paraíba, Paraná, Roraima,
Santa Catarina e São Paulo.

.

Eduardo, Bárbara e Jan sao três dos quatro representantes na competição

JARAGUÁ DO SUL

Quatro atletas da equipe
Ajinc/Urbano/FME estão em

Anápolis (GO) onde, a partir de
hoje, disputam oCampeonato
Brasileiro Interfederativo Júnior
de Natação. A competição é

dividida em duas categorias -

júniorI (17 anos) e júnior 2 (18
e 19). Jaraguá do Sul será

representado por Bárbara

'i
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