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CONTRADiÇÃO

Mussinato fica no PT,mas

apóia a candidatura do PSDB
, .

,
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GUARAMIRIM

Cenira Hohl anuncia detalhes
. do desfile festivo do dia 28

- PAGINA 5

Sindicato
denuncia

:' ilegalidade
em obras.

o Sindicato da Construção Civil e do
Mobiliário denunciou uma série de

irregularidades na construção de casas

populares no Bairro Jaraguá 84. A

entidade alega que a empresa responsável
pelas obras não está cumprindo as normas

básicas da construção civil, como

banheiro, registro em carteira, instalaçãl?
elétrica e água potável. A denúncia foi
encaminhada ao Ministério do Trabalho.

041 O proprietário da AJM (empreiteira que
(. venceu a licitação para a construção das

casas) Alberto Marcatto, negou qualquer
irregularidade, afirmando que a obra está

. sendo feita de acordo com o que diz a

� licitação. "Todos têm registro em carteira",
garantiu.

CONSTRUÇÃO
ALEXANDRE BOGO

PAGINA 4 Operários reclamam da falta de condições "dignas" de trabalho nas obras do Jaraguá 84

CULTURA

Desfile de ruamarca início do
Festival de FormasAnimadas
Um desfile de rua com palhaços em pernas-de-pau marcou

a abertura oficial do 4° Festival de Formas Animadas, que teve
início ontem e prossegue até domingo.O evento é promovido
pela Sociedade Cultura Artística. Este ano participam do
Festival cinco grupos convidados e nove selecionados. A

grande novidade deste ano é a realização de um seminário de

pesquisa sobre teatro de formas animadas, coordenado pelo
professora da Udesc,Valmor Beltrame. - PÁGINA 4
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CULTURA

Patrício convida para o terceiro
Festival de Música Italiana
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FRAUDE

Polícia Cívil prende três hackers
que invadiram contas bancárias

• PAGINA 7

TIRO OLíMPICO

Lopes defende liderança do
Nacional de Carabina Deitado
o atirador Samuel Lopes embarcou segunda-feira para o

Rio de Janeiro para participar da Copa General Leônidas
Pires Gonçalves, na Acadêmia Militar das Agulhas Negras.

• PAGINA 7

MOTOCROSS

Dois pilotos da região disputam
o Estadual de Motovelocidade

Beto Alchini
venceu a

categoria
Nacional C, no
último fim-de

semana, e

assume a

liderança do

Campeonato
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o vai e vem das pesquisas

't.....

Pesquisas eleitorais ou

políticas no Brasil é igual a
horóscopo. Todo mundo diz

que não acredita, mas a

maioria as encomenda e

define estratégias por elas.
Em período eleitoral, há um

Festival de números -

oficiais ou não -, que são
copilados (para usar o termo

das agências) a bel prazer
do cliente. Ontem, o

Instituto Sensus divulgou o

resultado de uma consulta,
que ouviu duas'mil pessoas
de cinco regiões do país,
sobre o desempenho do

governo e do presidente
Lula. A pesquisa revela um

salto de 8,8 pontos percen
tuais na soma dos que
consideram a adminis

tração petista ótima ou boa.
,

A notícia causou furor
�as administrações do PT e

mais ainda nos comitês de

campanha do partido. As

primeiras avaliações são de

que, finalmente, a

população percebeu e está

sentindo as mudanças
promovidas. Apostam in

clusive que o crescimento

positivo arraste as candi
daturas da legenda. Do
outro lado, a oposição
desdenha os números. Os
mais afoitos recorrem às

oscilações sazonais. Lem
bram que o governo iniciou

pessoas que consideram a

administração ótima e boa

passou de 29,4%, em junho,
para 38,2% agora em agosto.
No mesmo ritmo, a

avaliação negativa apresen
tou queda de 24,1 para

17,7%. A avaliação regular
passou de 44,2 para 40,8%
neste mês. Não tem como

negar que é um aumento

... A avaliação positiva do governo federal
e do presidente Lula é reflexo da

recuperação da economia brasileira

com quase 60% de apro

vação e que vem despen
cando desde então. Os

governistas reforçam a idéia
da manutenção de um

índice "bem acima" da

margem histórica do par
tido.

Analistas políticos dizem

que a avaliação positiva do

governo e do presidente é

reflexo da recuperação da
economia. O percentual de

significativo em apenas 45
dias. Todavia, o resultado
atual ainda ficou abaixo do
verificado durante o

primeiro ano de governo
Lula. Em fevereiro, a

avaliação positiva era de

39,9% e a negativa, 15,1%.
A pesquisa aponta ainda

que 38,7% acham que a

política-econômica está no

caminho certo, contra

41,7% que pensam o

contrário.Para a CNT,
empresa que encomendou a

pesquisa, a recuperação na

avaliação do governo se

deve aos atuais indicadores
de emprego, saúde e edu

cação. O desempenho
pessoal de Lula subiu de
54,1 para 58,1% e desapro
vação reduziu de 37,6 para
32,8%

Mesmo que os números

sejam favoráveis ao governo

federal, é preciso ressaltar que
registram o momento e que
nada indica que permane
cerão positivos. A população
avalia pessoal e pontualmente
o cenário, isso sem levar em
conta que a maioria não faz
nem uma coisa nem outra, vai

no embalo e repete o discurso
mais próximo. Também não se

pode perder de vista que os

institutos de pesquisas têm

errado muito, nem se

esquecer do vai e vem dos
números, que reforçam as

dúvidas.

FRASES -----------------------------------------------------------------------------------,�

i º

"Não zombe de seu filho ou filha quando estiverem temerosos. Não se esqueça que você"
l adulto, também tem seus medos. O medo faz parte da vida humana."

I.JUlioWalz,mestre em Psicologia Social e Institucional,orientando pais e professores sobre educação no seu livro"Aprendendo a lidar

I com os medos':
<'

ú...

�u
I
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r IRAQUE

jOinamarca se nega a

:entregar prisioneiros
I

:o Exército da Dinamarca suspendeu o repasse
de prisioneiros a soldados britânicos no Iraque
rporque o governo interino iraquiano reinstalou

Ia pena de morte. Os dinamarqueses, que
loperam sob comando do Exército da Grã

lB-retanha, entregaram no passado recente

supostos insurgentes e criminosos às forças
,9ritânicas.
Mm acordo preliminar e pouco claro com

(.'ondres determina que os dinamarques
d'evem aprovar qualquer transferência de

ctétentos em poder das forças britânicas se os

;�uspeitos correrem risco de execução pelas
PcúJtoridades iraquianas. (AE)
:3

"
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I Pessoas & Fatos

... CHINA
:31

Terremotomata 4
_e deixa 200 feridos

�;r .

Um forte terremoto atingiu o sudoeste da China
ontem, causando a morte de pelos menos

quatro pessoas 'e ferindo cerca de 200. O tremor
,

� de 5,6 graus na escala Richter foi detectado às

I 18h26 locais, O epicentro localizou-se em

c,;'�' J
Ludian, um condado da província de Yunan.

;§;'� I Hou Jiansheng, um sismológista da agência, disse

� !iqUe quatro pessoas morreram e pelo menos

�I;,'
'

200 ficaram feridas por causa do terremoto.

�L: I "A área afetada é uma região rural empobrecida
�i,;;; J ,€ a infra-estrutura da região não é muito boa.
,.""

I Por isso, o número de.mortos e feridos pode

I
aumentar" comentou Hou. (AE)

',,,,

... IRÃ

AIEA pode isentar Irã por
enrlquecimento de urânio
Novas descobertas feitas pela AIEA (Agência
Internacional de Energia Atômica) no Irã

parecem fortalecer a alegação de Teerã de

que não houve enriquecimento de urânio
dentro do país e enfraquecer as acusações
americanas de que o governo iraniano
estaria escondendo um programa nuclear
bélico.

Diplomatas familiares' ao dossiê da AIEA

sobre o Irã contaram à The Associated Press

que a agência subordinada à Organização
das Nações Unidas estabeleceu que pelo

, menos algumas das partículas de urânio

enriquecido encontradas no Irã eram

originárias do Paquistão. (AE)

... AFEGANISTÃO

18 candidatos disputarão
a presidência do país
Dezoito candidatos participarão da primeira
eleição presidencial da história do

Afeganistão, que está sob ameaça de
violência.
O tribunal eleitoral afegão informou ainda que
foram aprovadas as candidaturas de alguns
poderosos senhores da guerra que dominam

partes do Afeganistão.
Vinte e três candidatos apresentaram
inicialmente intenção de participar do pleito
- a primeira votação em escala nacional desde
a queda do regime fundamentalista islâmico
Talibã, no fim de 2001. (AE)

...TURQUIA

Atentadosmatam 2 e deixam
11 feridos em Istambul

,

Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas
em atentados a bomba contra dois hotéis de
um bairro turístico de Istambul. Duas outras

explosões causaram danos num depósito de

gás nos arredores da cidade, mas ninguém ficou

ferido: Dois grupos assumiram responsabilidade
pelos ataques: uma organização curda

previamente desconhecida e um grupo com

laços com a rede terrorista AI-Qaeda que
advertiu tratar-se do início de uma "onda de

operações" na Europa. Trabalhadores do Pars

Hotel, no bairro de Laleli, disseram ter recebido
um telefonema anônimo advertindo que uma

bomba explodiria em um quarto. (AE)

... EUA

Bush nomeia deputado e

ex-espião para dirigir a elA
o presidente George W. Bush nomeou ontem

Porter Goss, um deputado republicano da
Flórida, 65 anos, para dirigir a Agência Central
de Inteligência, a CIA. "Ele conhece a ClA por
dentro e por fora e está bem preparado para
essa missão" afirmou Bush sobre Goss, que foi
agente do serviço clandestino da agência de

espionagem americana nos anos 60 e 70 e

hoje preside a Comissão de Inteligência da
Câmara de Representantes. "Ele é o homem
certo para comandar e apoiar a agência neste

momento crítico de nossa história'; disse o

presidente, durante uma breve aparição no

jardim da Casa Branca. (AE)
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cPlástica pós-gestação: -O
resgate da auto-estima pr

M

Ora Deusa Pires Rodrigues*

Agravidezproporciona um sentimento únicona vida: darnulhee Neste
período, a anatomia do corpomuda em função da maternidade.A barriga
cresce, os seios aumentam, a pele ficamais sensível, e assim amulher sente no

corpo a plenitude de sua feminilidade. Depois do parto, porém, todos estes

sinais se convertem em marcas que podem afetar sua auto-estima: sei�

flácidos, estrias, acúmulo de gordura e flacidez no .abdômen, nas costas e

quadris. C2

Não é por acaso que estas transformações interferem no bem estar da re

nova mãe. Segundo a Dra Deusa Pires Rodrigues, especialista em cirurgia L(
plástica formadapelaUniversidadedeSãoPauloemembrodaSI3Cp,Sociedade di
Brasileira deCirurgia Plástica, até o 92mês da gestação, a pele do abdômene
dasmamas sofre uma distensão correspondente ao aumento de peso entteJO pr

e 40quilos. É como se amulher engordasse abruptamente e perdesse tudod! el
uma só vez, nomomento do parto. ve

"Uma coisa é o corpo sofrer transformações durante 20 ou 30 'an�,

Outra, é ele passar por estas mudanças em apenas 9 meses", afirma a Ora
Deusa. O estiramento que a pele sofre é tão intensoque suas fibras de colágen�
diminuem, reduzindo a elasticidade e provocando estrias e flacidez. "E

importante ressaltar que ambos os problemas são irreversíveis,mas podem ser

corrigidos pelá;tirurgia com a retirada da pele", lembra a especialista. Para
estrias, a cirurgiã é bem sincera. "Só há um tratamento com l000A, de eficáda:
não engravidar".

Aespecialista lembraquenem todasmulheresque engravidarnapresentun m
problemas deste tipo.Na verdade, cadaorganismo possui uma predisposição
diferente para desenvolver flacidez e estrias. "Existem mulheres que têm o e

privilégio de engravidar e continuar com o corpo bonito, mas são uma parte
ínfima da populaçãc-j, afirmaDra Deusa.

Outro ponto essencial é o período recomendado para que a mulher se

submeta a uma cirurgia. "A gravidez altera completamente o orgailismo
feminino. O sistema imunológico cai, a pressão fica desregulada e o fluxo

sanguíneo diminui. E essas alterações não se vão comoparto".Na verdade o

organismo só retoma ao estadonorrnal3 ou4mesesapóso funda amamentaçáa
Poressa razão, para realizaruma cirurgiaplástica, deve-se respeitar este períOOa
"Devemos esperar que tudo se normalize para termos segurança. Diante
disso, os riscos da intervenção serão iguais aos de qualqueroutra", explica.

Paramulheres que após o parto desenvolveram saliência no abdome, a )

pele flácida e agorduranão são os únicos responsáveis. Segundo a especialista,
.

os músculos sofrém um afastamento ao perderem a força para manter as

vísceras na cavidade abdominál. Desta forma, eles projetam a barriga para
frente. 'Acorreção deste problemapode ser feita pela abdominoplastia, que
retira a pele ao passo que aproxima osmúsculos frouxos. Após a remoçãod�
-excessos, a pele restante é descolada e esticada até q';:icatriz, que pode ser

escondida pelo biquíniou sunga", explica.
Algumasmulheres desenvolvem um acúmulo de gordura na parte baixa

das costas e cintura, que permanece após a retomadado pesonormal, devido
à alteração doshormônios. Para este problema é indicada a lipoaspiração, maJ
aDraDeusa chama a atençãoquanto ao real benefício dessa intervenção. "E
precisodeixarclaroqueeliminada agordura, á'flacidez dapelenãovaimelhorat
Isso porque lipoaspiração não resolve flacidez. Na melhor das hipóteses,
quando bem indicada, não piora", adverte. .

Já os seios, visivelmente agradáveis por seu tamanho na gravidez, devido
à açãodaprolactina, hormôniodaprodução de leite,mudam de aparência no

fim da amamentação. Eles tendem a cair devido ao estiramento da pel�
semelhante ao que ocorre com o abdome. Neste caso, recomenda-se a

mastoplexia, cirurgia que retira e estica ii pele em excesso, aumentando a

firmeza do busto.
'

De acordo com a Dra Deusa, uma crença comum é de que silicone
levanta a mama. 'Aprótese é colocada abaixo da glândulamamária. Entãoo
que ocorre de fato é uma leve projeção da glândula em direção ao pólo
superior;mas sem alterar a pele". Portanto, a úniça indicação para a prótese I
o aumentomamário. "O que ocorre é uma ilusão de ótica que tira o focoda
flacidez e o dirige para o volume, dando a impressão de que a pele estámen�

flácida", explica amédica. Para ela, a hipótese de se colocar silicone durante E

a amamentação está descartada, pelos riscos que envolvemo procedimentO,
Para esclarecer as dúvidas sobre a intervençãomais indicada para cada

caso, nada melhor que uma boa conversa com o cirurgião. '�Plástica é um

investimento em que a paciente paga com cicatrizes a conquista de um

aspectomelhor. Por isso, cabe ao profissional pesar os prós e contras na hora
de indicar uma cirurgia, porque a chave do sucesso está na vantagem que o

paciente leva dessa transação", afirma aDra Deusa.

*Especialista em cirurgia Plástica Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35linhas, de cor�o �;fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno ai

correções ortográficas e gramaticais necessárias. n 'I
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..Esclarecimento
Em relação à nota Avaliação, publicada
ontem neste espaço, cabe esclarecer que,

em nenhum momento, o ex-prefeito de

Guaramirim�'Antônio Carlos Zimmermann

(PMDB),disse que o dinheiro iria decidir as

eleições no município.
Zimmermann fez uma análise da

conjuntura nacional (todo mundo sabe que

o dinheiro continua sendo decisivo nas

eleições). Muito menos teceu comentários

a respeito da campanha e do candidato do

PSDB, Luiz Carlos Mannes. Apenas disse

que as eleições ainda não estão definidas

na região.

... Entendimento
Mannes ficou indignado com a nota

que, no entendimento dele, insinuava
que a aliança estava comprando votos.

"Vou falar com o Antônio (Antônio
Carlos Zimmermann) e pedir para ele

explicar a entrevista'; avisou,
acrescentando que a Executiva

estàdual C(O partido vai tomar as

providências devidas.
Mesmo o repórter insistindo que
Zimmermann não teve qualquer
intenção de ofender ou insinuar nada

que se a nota ficou dúbia o erro foi da

reportagem, Mannes exigiu retratação.

... Afinidades
o PSDB nasceu com proposta de

esquerda, assim como o PT, nove anos

antes. As divergências eram de ordem
técnica. Com o passar do tempo, os

tucanos foram caminhando para o centro,
,
coisa que alguns setores do PT já
começaram a fazer.
Líderes e militantes mais antigos das duas
legendas têm urticárias quando
provocados pela constatação, mas basta
analisar o trânsito dos filiados de um lado

para o outro para comprovar a afirmação.
Em Jaraguá do Sul, por enquanto, o troca
troca está empatado em dois a dois.

POLíTICA

...Decisão
A Justiça determinou que ó
INSS (instituto Nacional de

Seguridade Social) pague o

salário-maternidade para
mulheres desempregadas,
inclusive empregadas
domésticas, demitidas a

partir do dia 9 de junho deste,
ano.

Para obter o benefício, a
interessada precisa procurar?
o órgão público em, no

máximo, um ano após ter

sido demitida do emprego.

... Tristeza
De acordo com a Organização das

Nações Unidas, 113 milhões de

crianças estão fora da escola; 2/3 dos
analfabetos do mundo são mulheres;
80% dos refugiados são mulheres e

crianças; 11 milhões de bebês morrem
de causas diversas por ano; um bilhão
de pessoas ainda não têm acesso à

água potável. Em média, nos países
pobres e em desenvolvimento, a cada
48 partos, uma mãe morre; muitos

países pobres gastam mais com os

juros de suas dívidas do que para
superar seus problemas sociais.

Mussinato aponta os motivos

do apoio a Vicente Caropreso

ALEXANDRE BaGO

Ex-sindicalista pediu afastamento da Executiva local por seis meses

Aulas de Violão
Fone: (47) 27534 75

(anexo à Fellows)
(47) 9975 9646 J

,

--
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APRESENTAÇÃO

Acijs quer ouvir propostas dos
candidatos a prefeito e vice

FABIANE RIBAS

}ARAGUÁ DO SUL - A Acijs
(Ass ciação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) vai
promover a partir da próxima
semana encontros com os três
candidatos a prefeito e vice. Na

oportunidade, os empresários farão
questionamentos aos políticos que
concorrerão às eleições
municipais, com intuito de
conhecer as propostas de melhorias

para a cidade. Organizada em três

etapas, a exposição das idéias será
realizada através de perguntas e

respostas gravadas e divulgadas
pela comissão formada por
diretores da entidade empresarial.

A ordem de apresentação dos
prefeituráveis foi definida através

de sorteio. A primeira reunião será

no próximo dia 16, segunda-feira,
das 19 horas às 20h30, comMoacir
Bertoldi (PL) e Rosemeire Vasel

(PTB), no auditório Egon joão da
Silva. Em seguida, será a vez de
Vicente Caropreso (PSDB) e

Valdir Bordin (PFL), no dia 17, e
Dionei da Silva (PT) e Cecília
Konell (PMDB), dia 19.O assessor

de imprensa da Acijs, Inácio
Carreira, explica que a entidade
vai coletar as perguntas dos
associados para questionar os

candidatos.
De acordo com o regula

mento, os candidatos terão dez
minutos para as apresentações.

]ARAGUÁ DO SUL - O ex- reivindicações da população",
presidente do Sindicato dos justifica. Mussinato já declarou

Metalúrgicos, Jair Mussinato, apoio à candidatura de Vicente

entregou ontem à tarde ao Caropreso (PSDB).
presidente do PT, Leone Silva, uma Apesar de ter sido um dos

carta solicitando licença de seis fundadores do PT, em 1987, e ter
ste meses da Executiva do partido. A se dedicado ao partido de

pecisão de afastamento é fruto do esquerda, o descontentamento

Hescontentamento do militante com as decisões internas levou o

bom a postura assumida pela militante a apoiar o tucano, mesmo ....Moacir Bertoldi
pireção petista na escolha dos sendo de direita. "Não vou me será o primeiro,
candidatos a vereador. Com a desfílíar porque defendo o governo
redução do número de vagas no Lula. Entretanto, vou ajudar o seguido por
Legislativo, a legenda teve de Vicente que, além de ser o mais Caropreso e Dionei
diminuir a nominata da chapa cotado para assumir a,
proporcional eMussinato foi urn dos administração pública, é meu

eliminados. Quem concorrerá à amigo", destaca.
ti

vereança pelo Bairro Vieiras, onde Outromotivo de indignação de
Iresid'e, . será' Augustinho Mussinato refere-se à maneira em

ZÚnmermann. '

que foi firmada a aliança entre PT

I �;:\íÇqii+8:�ã9 <;Q'ric;ôtÇio com as ,e, flMOB! coligação que o ex

;dtlç_Íi!���"do. grupo, ;�9 (�RiQf\�.ij, '" ,�,ü;ldi�ê-l�s,tÇl"tC\9-tq ,,��fendel\. "O
!(deputado estadual Dionei da problema é quesem jaraguá do.Sul,
I

I
'

Si va, candidato a prefeito) decidi o PMDB é um partido muito

apoiara candidato que acredito ter segmentado. A coligação na

mais chances de vencer as eleições verdade é entre PT e família
e que, certamente, irá atender às Konell", critica.

Obenaus diz que a intenção é conhecer os projetos destinados ao crescimento da cidade

Após este período, serão formuladas
cinco perguntas previamente
elaboradas pela Acijs, cabendo ao

candidato a prefeito 70% do tempo
para respostas e, ao candidato a vice,
30% do tempo para expressar

opinião. O público terá 20minutos
para perguntas e respostas e os

questionamentos podem ser feitos

por escrito. Numa segunda etapa,
acontece a entrega dos pleitos dos

'_P

empresários, separadamente,
conforme acordo firmado com as

assessorias dos candidatos. No dia
31 de agosto, será a vez de Bertoldi,
das 7h30 às 8h30, no salão nobre
Pedro Donini. Os candidatos

Caropreso e Dionei apresentam,
respectivamente, nos dias 1 e 2 de
setembro, no mesmo local e

horário. Para a terceira etapa, está

agendado um debate no dia 22 de

setembro, das 19h às 21 horas, n'6
Centro Cultural da SociedacU

I

CulturaArtística de Jaraguá do Suf.r
"Queremos oferecer oportuni-

dades de manifestação aos tr�
candidatos a prefeito e vice, pé),rg
conhecer as propostas, idéias e

posi�ôes em relação aos grandes
projetos para Jaraguá do Sul",
explica PauloObenaus, presidente
da Acijs. ,f

,�

J

Lula lidera pesquisa CNT para presidente em 2006
BRASÍLIA - O presidente

Luiz Inácio Lula da Silva iria

para o segundo turno, caso as

eleições presidenciais de 2006
fossem realizadas hoje. De
acordo com a pesquisa realizada
pelo Instituto Sensus para a

CNT (Confederação Nacional
do Transporte, numa disputa
com o ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes, o ex

governador e secretário de

Segurança Pública do Rio,
Anthony Garotinho (PMDB), e

o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB),
Lula obteria 34,4% dos votos,
contra 15,3% de Ciro, 13 8% de
Garotinho e 11,7% de Alckmin.
Se na disputa, o candidato do
PSDB a presidente fosse o

'senador Tasso Jereissati (CE), o
presidente manteria a dianteira.
Neste caso, Lula alcançaria
33,5% dos votos contra 164%
do ministro da Integração
Nacional, 15,7% do secretário
de Segurança Pública do Esta-

10

do do Rio e 6,3% de [ereissati.
Os porcentuais de indecisos e

votos em branco e nulos
somariam 23,9%, na primeira
lista, e 27%, na segunda.

A pesquisa também mediu
o grau de satisfação dos
brasileiros com o País. Estão
satisfeitos 66,25% dos
entrevistados - o índice

permanece praticamente o

mesmo desde o mês passado,
quando 66% demonstraram

satisfação.

FATOS
• A avaliação feita sobre a

equipe do presidente Lula
está ainda melhor: entre os

que consideram-na ótima ou

boa, o índice subiu de 49,5%
•

para 52,6%, entre abril e maio.
• Para 62% dos

entrevistados, o governo
está cumprindo as

promessas de campanha
- um aumento de quatro
pontos percentuais em

relação ao mês passado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Empreiteira não cumpre normas
estabelecidas peloMinistério

MARIA HELENA DE MORAES

....Sindicato apontou
irregularidades na

construção de casas

no Jaraguá 84

]ARAGUÁ 00 SUL - A diretoria
do Sindicato da ConstruçãoCivil e
doMobiliário constatou urna série de

irregularidades no canteiro de obras
para a construção de casas populares
no BairroJaraguá 84.O secretário de

formação do Sindicato, João
Rechimbok Neto, que fez a visita à

obra, afirma que os responsáveis pelo
canteiro não estão cumprindo as

normas básicas da construção civil,
como banheiro, registro em carteira,
instalação elétrica e água potável.
Ontemmesmo ele procurou a fiscal
do Ministério do Trabalho para
formalizar a denúncia.

Ainda de acordo com

Rechimbock, que também integra o
Comitê Permanente Regional, que
trata dasNormasRegulamentadoras
daConstruçãoCivil, foi constatada a

não comunicação do início da obra
ao Ministério do Trabalho nem o

número de trabalhadores, ausência
de tapumes e de área de convivência
e também falta equipamentos de

segurança. "São trabalhadores
trazidos do Paraná que não têmnem

ondemorar:Alguns estão alojados na

João Rechimbok diz que a empreiteira tem a obrigação de cumprir as normas

Praça Ângelo Piazera", ressalta o que esteja em situação irregular. Sindicato não nos procurou para
sindicalista. De acordo com ele, essa "Todos têm registro em carteira. No reclamara coisa alguma", sintetiza
situação está sendo vivida por que se refere à água, eles usam um Marcatto, que atribui a denúncia a �
aproximadamente 12 trabalhadores, ponto próximo ou pedem na "motivos políticos".
contratados por três empreiteiras vizinhança.Omesmo procedirnento O operário Vilson Caétaoo da
diferentes que dividem o mesmo é feito em relação ao uso do banheiro Silva confirmou as dificuldades
canteiro de obras. e do ponto de luz. Se fôssemos fazer encontradas para a execução do

OUTRO LADO - O um barraco completo, o custo trabalho. Ele trabalha para o

proprietáriodaAJM (empreiteiraque aumentaria em R$ 500,00 para cada empreiteiroValdirRamos, que se diz
venceu a licitação para a construção unidade construída", argumenta incomodado especialmente pela
de aproximadamente 12 casas Marcatto. O empresário salienta ausência de banheiros e de água. Ele
populares) AlbertoMarcatto, afirma ainda que t�nsidera obrigação do tem três funcionários e aponta a

que a obra está sendo feita de acordo Sindicato apresentar a reivindicação Prefeitura como responsável pela
com o que diz a licitação. Ele nega primeiramente à empresa. '''O ausência da infra-estruturanecessária.

Festival de Formas Animadas começa com desfile de rua
Jaraguá do Sul - A busca do

"ânima" do evento, seguido de um
desfile de rua peloCentro da cidade
marcaramoprimeiro diado 4°Festival
de FormasAnimadas, que começou
ontem e prossegue até domingo.
Participamdo Festival deste ano cinco

grupos convidados e nove

selecionados, que se apresentam, além
dos palcos da Scar, de pontos'
alternativos, como escolas e praças

públicas. As peças brindam tanto o

. publico infantil como adulto. Os

grupos são deSantaCatarina, Paraná,
Rio Grande do Sul e São Paulo e

também do Chile e do Peru. O
"ânima"do Festival é um ursinho de

pelúcia que foi confeccionado por

Margarete Pettersen Schlünzen,
conhecida em Jaraguá do Sul como
"Móín-Móin", na década de 40.

O coordenador geral do Festival
e vice-presidente de Artes Cênicas
da Scar, Gilmar Moretti, destaca a

realização de um seminário de

pesquisa sobre teatro de formas

animadas comooprincipaldiferencial
da edição deste ano do Festival. "O
seminário será organizado em quatro
sessões de duas horas. Parte do tempo
será ocupado na apresentação do Festival começou ontem, com a busca do "ânima" e desfile de rua

estudo pelo pesquisador e outra

metade do tempo será destinada ao

debatecomopúblico", explicaMoretti.
O seminário será coordenado pelo
professordaUdesc, ValmorBeltrame.

Na avaliação de Moretti, o

Festival de Formas Animadas está
se encaminhado para a

maturidade, sendo que a previsão
de público é de 10 mil pessoas.
Moretti salienta que o objetivo
principal do Festival, que é o

fortalecimento do movimento

teatral no Estado está sendo

alcançado. Ano que vem, a

pretensão é discutir com mais

profundidade todas as formas de
teatro de animação, inclusive o

desenho animado, ainda não

explorado no Festival.
Outra novidade para este ano é

a apresentação de um grupo local
"Só com asMãos", dirigido pela atriz
Mery Petti, que integra do Grupo
Adulto de Teatro da Scar. Ano

passado, eles fizeram uma

apresentação experimental. Para
este ano, vão apresentar a peça
"Patinho Feio". De acordo com

Mery, não se trata de mímica, mas'
de teatro com as mãos.

RealizaçãoDia 24 de agosto de 2004
Horário: 19:30 horas
local: Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (CEJAS)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
47.275-7010 com Mainara
47 9976-0878 com Valdicir

Palestrallte destaque do Rio Grande do Sul,
foi diretor e instrutor dos cursos Dale Carnagie

Liderança
Competitiva

li

POR RANDAL GOMES

....Porque acredito que a forçà está' nos pequenos
Haverá em Blumenau, em 19 de�gosto próximo, o 82' Encomex
- Encontro de Comércio Exterior - promovido pela Secretaria
de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, em

conjunto com a APEX. O evento tem como objetivo estimular
empresas de pequeno e médio porte a inteirar-se mais de
processos de comércio exterior e trocarem informações COm
outras empresas, entidades e programas.
Nestas andanças que temos feito Santa Catarina afora, temol
visto que encontros como estes funcionam pct colocar em
contato diversas empresas de ramos próximos, que trabalham
numa mesma cadeia produtiva. Oportunidades conjuntas são
geradas e os empresários conhecem um pouco mais sobre OI

prestadores de serviços que organizam stands de atendimento,
É necessário mencionar também um grande número de
profissionais que torce o nariz para eventos do tipo. Acreditam
que desperdiçam tempo valioso - tempo que pode ser melhor
empregado no dia-a-dia da empresa. Eu também me questiono
sobre a validade destes encontros, mas sempre tenho concluído
que as portas se abrem a partir disto. Sem nos congregarmol,
discutirmos e discordarmos, ficaremos no mesmo lugar comum
que ficam tantas empresas e profissionais, que criticam apenai
e cujos desempenhos estão longe de serem fantásticos.
Criados em 1997, os Encomex foram essenciais para o salto no

número de empresas exportadoras. Naquele ano, eram 13 mil,
hoje, são mais de 18 mil. Serviços desenvolvidos pelo MDICe
seus parceiros, costumeiramente divulgados nos Encontro,
(como o próprio Siscomex, os programas de inteligência
comercial, a exemplo do Radar Comercial, e o Exporta Fácil, dOI
Correios) também são apontados como responsáveis pelo
incremento das atividades de comércio exterior no Brasil.
O Encomex foi feliz em atuar focadamente sobre empresas de

pequeno e médio porte. Apesar de não possuírem o porte e o

balanço das grandes empresas brasileiras, seus profissionais têm

reconhecido a importância da união. Entre tantos programas

�para inglês ver', é impressionante que um evento atravesse

governos e se consolide como um fórum importante de debatei

para empresas que daqui h� cinco, dez anos, traçarão a história
do crescimento do comércio exterior brasileiro.

VOCÊ PODE PARTICIPAR - I

O 82°. Encomex não tem custo para os participantes. É uma

oportunidadednteressante para os envolvidos no processo
exportador sanarem dúvidas, ampliarem conhecimentos ou

atualizarem informações sobre.comércio exterior. Constituem'
se em excelenl:e ocasião para manter contatos capazes de

promover a expansão dos negócios internêlcionais.

VOCÊ PODE PART��IPAR - II

As inscrições podem ser feitas diretamente através da Internet

(www.encomex.desenvolvimento.gov.br) ou pelo telefoné (471
275.7040, com Nara ou Jordana. No dia 19 de agosto, através
de incentivos da 24a. SDR e da Secretaria de Produção, Jaraguá
do Sul levará 120 profissionais a Blumenau. Os ônibus sairão da

Associação Comercial e Industrial às 6:45, devendo retornar à

cidade no mesmo dia, às 14 horas.

ASSOCIATIVISMO JARAGUAENSE
Todo o esforço feito em fazer com que o corpo empresarial
jaraguaense participe desta atividade, visa trazer o Encomex

para Jaraguá do Sul já no próximo ano. Os profissionais de Brasília
que vieram à cidade ficaram impressionados com a pujança
industrial e estão trabalhando constantemenfe com �ntidades
da cidade para que um projeto formal seja entregue o mais

rápido possível.

SECRETÁRIA NIÚRA DEMARCHI

Recebemos um e-mail da SECEX, no qual se destacava a atuação
da Secretária Regional Niúra Demarchi dos Santos, elogiada
em Brasília comó uma líder extremamente ativa pOI
profissionais da Secretaria de Planejamento. Particularmente,
isto vem ao encontro de todos os contatos que mantivemos
com a Secretária, que sem dúvida é uma das principaiS
articuladoras em termos de ações que beneficiem o Vale do

Itapocu.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da CAMBRA e Professor
do Curso de Comércio Exterio do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul.

e-mail: randal@portalcambra.com.br

ApOio:

ACIJSC
ASSOCIAÇAo COME,RCIAL E
INDUST!UAl DE: JAltAGUA 00 SUt CORREIO DO POVO

GráficaCP
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Psicólogo Julio Walz ensina

como cuidar dos nossos medos
}ARAGUÁ DO SUL - o

psicólogo Julio Walz é uma das

atrações da programação de

aniversário dos 97 anos de

fundação do Colégio Evangélico
Jaraguá. A palestra será apresen

tada para pais e professores, no
dia 13, sexta-feira, na Igreja
Luterana Apóstolo Pedro, a partir
das 19h30. Walz é teólogo e

psicólogo com especialização em

psicoterapia da adolescência e

teoria psicanalítica. Ele abordará
o tema "Cuidando dos nossos

medos", assunto tratado por ele

no seu recente livro ''Aprendendo
a lidar com os Medos", que estará

a venda durante o evento. O

palestrante é mestre em

psicologia Social e Institucional
e doutorando em Clínica Médica

com ênfase em psiquiatria e

professor do Curso de Espe
cialização em Psicoterapia
Psicanalítica do InstitutoWilfred

Bíon, Porto Alegre, desde janeiro
de 1994. Segundo o psicólogo, o
medo é um tema importante na

vida. Para ele, boa parte de
nossas ações e pensamentos
nascem: com medo ou o

provocam. "Ao me propor a

tarefa de um livro, queria
.

apresentar um texto acessível,
além de instigar a curiosidade do
leitor. E um dos objetivos do livro
está em ajudar os adultos,
inicialmente os pais e os demais

'cuidadores', a cumprirem o

papel de intermediadores eritre
a realidade psíquica e a vida da

criança, para que ela, durante o

seu crescimento, não venha a

sofrer de excessos no seu

desenvolvimento psíquico. Não
que o medo deixe de existir. Não.
Ele apenas deixará, o que já não

é pouco, de inundar a mente da

pessoa. Afinal, o medo em

excesso estagna a vida", afirma
Walz sobre o tema que será

discutido.
Pára o diretor do colégio,

Leopoldo Fenner, o convite para
a palestra surgiu em razão de ser

um assunto universal, e que

aflige as pessoas de todas as

idades. "Walz faz uma reflexão
muito importante sobre o tema e

nos ajuda a administrar nossos

temores", explica. Além da

palestra outras atividades
fizeram parte da programação de
aniversário. Nos meses de junho
e julho uma gincana interna

movimentou a classe estudantil,
além de feijoada do dia dos pais
e festa interna do colégio. A
partir do dia 16, deste mês

acontece as Olimpíadas internas.
O Colégio Evangélico Jaragu.l
dispõe de 74 funcionários, s�do
63 professores que cuidam desde
a educação infantil até o ensino

médio, atendendo a 578 alunos.
((elice Girardi)

Agricultores formnmAssociaçâo
doMicrobacias 2 em Schroeder

SCHROEDER - A Associação de
Desenvolvimento da Microbacia 2
de Schroeder já tem sua diretoria
formada e realiza a primeira
reunião oficial na próxima sexta
feira. O encontro será às 14 horas,
no salão da igreja Santo Antônio,
no bairroTomaselli. Adelino Zirls é
o presidente da associação e

comandará o primeiro encontro do
grupo, onde serão discutidos,
principalmente, o plano de
desenvolvimento do Microbacias 2

e a possibilidade de contratação de
um an\J1lador para o programa.
Os agricultores de Schroeder
realizaram treinamentos e cursos de

capacitação para a implantação do
Projeto de RecuperaçãoAmbiental
e de Apoio ao Pequeno Produtor
Rural, também conhecido como

Microbacias 2. Eles fazem parte do
GAM (Grupo de Animação do

Microbacias), que abrangerá as

comunidades de Braço do Sul,
Rancho Bom e Duas Mamas.

Estado de Santa Catarina / Poder Judiciário

Comarca de Jaraguá do Sul!l' vara cível
RuaGUilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, Cep: 89259-300, Jaraguá do Sul, SC
JUlz(a) de Direito: Márcio René Jansen
Edital de Citação - Rito Ordinário - Com prazo de 30 (trinta) dias
Espécie e número do processo: anulação! cancelamento de Protesto, 036.02.000603-2
A�tor: Nereu Naimburg ,

ReU:Josel Carrocerias e Equipamentos Industriais Ltda

�Itando (a) (s): Réu Josel Carrocerias e Equipamentos Industriais Ltda, atualmente em

uqar Incerto e não sabido

P?r intermédio do presente, ais) pessoais) identificada(s), atualmente em local incerto ou
nao sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo

�Plgrafado, bem como citadas(s) para responder(em) à ação, querendo, em 15 dias (quinze)
Ias:Contados do transcurso do prazo deste edital. Edvertência: Não sendo contestada

a

a�ao no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadéiros os fatos articuladospe o autor na petição inicial (art. 285, c!c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao

c�nhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, no qual será

C ixado no local de costume e publicado na forma de lei.
omarca de Jaraguá do Sul (SC), 16 de abril de 2003.

Márcio René Rocha
Juiz de Direito
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Guaramirim comemora SS
l

OS
com desfile festivo no dia 28

CAROLINA TOMASELLI

....Evento deve contar

a participação de
escolas e entidades
do município

GUARAMIRIM - o tradicional
desfile festivo do dia 28 marcará o
aniversário do município, que

completará 55 anos de eman

cipação político-administrativa. o'
evento contará com a participação
das 28 escolas da rede municipal
de ensino, num total de 2,5 mil
estudantes.

Segundo a chefe de cultura da
Secretaria de Educação e Cultura,
CeniraWeber Hohl, a FEB (Força
Expedicionária Brasileira) ,o grupo
de escoteiros, as escolinhas de

esporte e o Ceja (Centro de

Educação de Jovens e Adultos)
também vão participar. Haverá
concentração entre o Besc e o

silaneiro da Rua 28 de agosto, às 8

hOijis, com desfile previsto para
iniciar às 8h30, que segue até a

Distribuidora de Alimentos

Dequech,
Cenira informa que uma das Cenira salienta que este ano haverá sonorização ao longo do trajeto

�

Torneio da Integração dos
Núcleos entrega premiação

}ARAGUÁ DO SUL - A Câmara
daMulher Empresária foi a campeã
geral do 2º Torneio da Integração
dos Núcleos Setoriais da Acijs
(Associação Comercial e Industrial
de J araguá do Sul) e Apevi
(Associação das Pequenas eMicro

.

Empresas do Vale do Itapocu),
realizado no último domingo.
Cerca de trezentas pessoas, entre
atletas e familiares, representando
13 núcleos setoriais participaram do

torneio, nas sete modalidades da

competição. "O objetivo principal
não foi a competição, mas de

integrar e confraternizar os

nucleados e familiares", assinalou
o vice-presidente da Acijs para
Núcleos Setoriais, Laércio Coelho,
durante a entrega das medalhas e

do troféu transitório, durante a

reunião da Acijs-Apevi, na

segunda-feira. Os resultados finais,
'por modalidades, foram: no

general (caneco), o 1 º lugar ficou
com a Câmara da Mulher

Empresária; 2º lugar para o Núcleo
da Comunicação; 3º lugarNúcleo
daQualidade. No dominó: l°lugar
Núcleo da Comunicação; 2º lugar
Núcleo de Transportes Especiais e

3º Núcleo da Qualidade. No

• A campeã geral,
somando 20 pontos, foi a
Câmara da Mulher, que
ficou com troféu
transitório. Em segundo
ficaram o Núcleo de

Transportes Especiais e

Núcleo da Qualidade com

18 pontos e, em terceiro, o
Núcleo de Metalmecânica,
com 12 pontos.

truco: 1 º colocado Núcleo da

Qualidade; 2º lugar Câmara da
Mulher e 3ºNúcleo de Transportes
Especiais. Na bocha feminino, a

equipe campeã foi o Núcleo de
Metalmecânica. O vencedor da
bocha masculina foi o Núcleo de

Metalmecânica, tendo como vice

Acomac e o terceiro lugar ficou
para Núcleo de Transportes
Especiais. No voleibol misto, 1 º

lugar Câmara da Mulher e 2º
Núcleo da Qualidade. No futebol
suíço: 1 º colocado Núcleo de

Transportes Especiais; 2ºNúcleo de
Postos de Combustíveis e 3ºNúcleo
dos Jovens Empreendedores.

,
" ,

" \

IM
novidades deste ano será-a

sonorização ao longo do trajeto,
com instalação de caixas de �orn
em cinco pontos: em frente ,a,o
Besc, Riboldi Tintas,
Supermercados Breithaupt, praça
central e banco HSBC, além ,de
outro no palanque das autoridades,
em frente à Prefeitura. ''A banda
vai se apresentar ao lado do

palanque", diz.
Após a apresentação dás

escolas, a partir das 10 horas é aVb
dos agricultores, que participarão
da sétima edição do desfile

agrícola. Com saída do Ginásio 'de

Esportes Rodolfo J ahn, ens
seguirão pela Rua 28 de Agostc'no
sentido Bairro Avaí até o Parque
Municipal de Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar, onde estará
acontecendo a 7' Expofe'ifa
Agroindustrial de Guaramirim,
que será visitada pelos agricultores.
Segundo o coordenador do desfile,
Alcibaldo Germann, o evento é

tradicional, sempre realizado .Jlas
comemorações de aniversário do

município. Este ano, estima' a

participação de mais de 100
veículos, incluindo carros, algühs
alegóricos, das sociedades de tifo,
jeep clube, e outras entidades="

_t.J

')

Alunas apresentam proposta ',:

para o ensino fundamental
o

-I
}ARAGUÁDO SUL - Professores e

acadêmicos do curso de Letras da

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) participaram do

quarto "Congresso de Língua e

Literatura", promovido pelaUnoesc
(Universidade do Oeste de Santa

Catarina), realizado no último mês

nomunicípio de Joaçaba.
Além de participarem de

palestras, mini-cursos, debates e

mesas-redondas, as acadêmicas
Daiane Berner e Claudia Kuns

apresentaram durante o evento uma
. proposta de atividade alternativapgra
o ensino da língua inglesa nas séries
de ensino fundamental. Intitul�do
"Contar Histórias", o trabalhd'loi
desenvolvido sob orientaçãc'Ha
professoraRosemériLuciolli.

.

:
Essa foi a segundaparticipação das

acadêmicas em eventos da áreaplira
divulgar resultados do trabalho,�ue
contou com o apoio financeir� ao

Proinpes (Programa de Incenti{Fo à

Pesquisa). ::q

Professores e alunos durante congresso de língua e literatura
�

l r-
I ;
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CP NOTAS
�ATUALlZAÇÃO
Palestras na área textil
A ABn (Associação Brasileira de Técnicos Têxteis) está

organizando a série de palestras durante a Tecnotêxtll, O
evento +nteqra a programação paralela da Febratex 2004

(Feira Brasileira para a Indústria Têxtil), até dia 14 de agosto,
nos Pavilhões da Proeb, �m Blumenau. A Tecnotêxtil
acontece no período da Feira (de 10 a 13 de agosto), nas

,���pendências do Centro de Convenções Willy Sievert (anexo
,a9,s pavilhões C e B da Proeb), nos períodos vespertino e

noturno. As inscrições para o Seminário são gratuitas, mas

}s'vagas são limitadas. Mais informações e inscrições para a

}�cnotêxtil poderão ser obtidas pelo fone (47) 222-2699
óú 340-4981. Ou www.abtt.org.br/tecnotextil.htm ou

u�ww.febratex.com.br.
)":1

f)!iESPETAcu LO

'Urbanicidades acontece hoje na Scar '

�f;"J

9,urante o mês de agosto, o espetáculo multimídia
'�LJrbanicidades" será apresentado todas as quartas-feiras, às"I"

-iOh30, no espaço do Restaurante Panorâmico do Centro

\t'�ltural de Jaraguá do Sul. O espetáculo, que repete sua

'b�P,resentação hoje, consiste numa colagem musical, com
)ritmos variados desde o rock e latino até o romântico. Com
50 minutos de duração, a coreografia - apresentada pelos
\1;0 artistas cênicos - é resultado dos exercícios coreográficos
üabalhados durante o projeto de experimentação. Eles
':r:ecebem orientação e treinamentos dos professores Egberto
Saurini (balé clássico), Penha de Souza (dança moderna),

..Usa Jaworski (composição coreográfica e coordenação) e

"Nelson Borchard e Gilmar Moretti (teatro). Os ingressos para
Io espetáculo "Urbanicidades" podem ser adquiridos na

.b llh e t e r la da SCAR nos valores de RS 6,00. Idosos e

estudantes pagam RS 3,00. Mais informações pelo fone (47)
(,3]0-6488/275 -24 77.

-:.'-
.

I·ln

Tailanda Comércio e

Decorações

parabeniza seus clientes e amigos que no mês
de julho e agosto fizeram aniversário

Falecimentos
Faleceu às 15:00de9/80 senhor Reinaldo Sprung,com idade de 75
anos. O sepultamento será realizado noCemitério Rio Branco.

Ir��r
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CULTURA

Animação e romantismo no

Festival de Música Italiana
CELlCE GIRARDI

� Terceira edição
estadual do evento

acontece em

Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL - o Parque
de Eventos será palco da terceira

edição do Festival Estadual de
Música Italiana que acontece no dia

14, sábado, a partir das 19 horas, no
pavilhão '1\. Dos 41 inscritos que

apresentaram 120músicas, apenas
22 foramselecionadosporprofessores
de italiano emaestros de Blumenau.

Jaraguá do Sul terá uma

participante, Luciane Santa Clara,
que interpretará amúsica "Com te

partira".
Na programação está previsto

shaw comDeco Dalponte e Banda,
antes e depois das apresentaçõesdos
cantores e do Coral do Círculo

Italiano, parceiro do festival.No local
haverá restaurante servindo pratos
típicos italianos.

Segundo o organizador do
evento, Henrique Patrício, muitos
participantes se revelaram nas outras,

duas edições e hoje se apresentam
em festivais e festas tradicionalistas.

v + _!. �
•

toA

"Um dos nossos jurados deste ano é

RenaldoVoltolini, de São Bento do
Sul, vencedor da segunda edição.
Voltolini já lançou CD e hoje se

apresenta em diversos lugares",
salienta Patrício.

Os cantores serão avaliados pela

A segunda edição do festival em Blumenau reuniu mais de três mil pessoas

interpretação.A premiação será em A idéia de realizar um festival era pequena", explica. Com o festiv�
dinheiro pata os cinco' primeiros demúsica italiana, segtmdôPáttfcio, t'huitos nomes foram 'd:esuoBeitios e

colccados.sendoRf 2,5mil, R$ 1;5 se deu pela carêncía'de-irtrêrpretes hÓje participam de evêrit6s'hã r€�ão
mil,R$l mil,R$ 700,OOeR$500,00 deste estilo musical ffo'EStâdo. si.tí.Asoutrasdúasediçõesdof�itival
respectivamente, além de troféus. "Depois que me à�6sentei, me a-conteceram em' Blumer\.au �
O ingresso, um produto não dediquei a divulgare vender bandas reuniu um público de mais de três
perecível, será recolhido pela casa em eventos por Santa Catarina. E milpessoas nos pavilhões da Proebnos
daAmizade, apoiadora do evento, comumente acontecia de ter que anos de 2000 e 2002. A expectativa
que distribuirá para famílias chamar cantores do RioGrande do para este evento é atrair
carentes. Sul, porque a representatividade aqui aproximadamente duas mil pessoas.�

'BR em Movimento' apresenta
filme de Vicente Amorim

}ARAGUÁ DO SUL - O Sesc

(Serviço Social do Comércio)
firmou parceria com a 'BRCinema
em Movimento', Circuito

Comunitário, para a circulação de
filmes nacionais no estado de SC,
nesta primeira etapa, em 12
cidades. O circuito inicia com o

filme "O caminho das Nuvens, de
Vicente Amorim. O enredo se dá

pela história de um caminhoneiro

desempregado decide enfrentar a
estrada em busca de um salário de
mil reais por mês para prover uma
vida digna à família. Para realizar
seu sonho, pedala 3,2 mil km

acompanhado da mulher e cinco
filhos. Este é o ponto de partida de
"O Caminho das Nuvens",
primeiro longa-metragem de
Vicente Amorim, que trazClaudia
Abreu e WagnerMoura no papel
do casal que parte da Paraíba e

atravessa cinco estados do Brasil
até chegar ao Rio de Janeiro.
Com esta iniciativa o Sesc busca

oportunizar as cidades de SC um

importante inomento de vivência
do cinema brasileiro, de crescente
qualidade nos últimos tempos. Em
Jaraguá do Sul, o projeto, em
parceria com a BR Cinema em

Movimento, Circuito Comunitário,
pretende exibir os filmes em

espaços não convencionais, como
centros comunitários e em bairros

Unerj integra O circuito
}ARAGUÁ DO SUL - A saga de

uma adolescente órfã que chega
ao Brasil vinda de Portugal,
obrigada a casar-se com um

senhor de engenho e que, por
várias vezes, tenta fugir de seu

domínio, forma O enredo do filme
"Desmundo", que estará em

cartaz ria cidade entre Os dias 16
e 26. Próxima atração do projeto
Cinema BR em Movimento, as

sessões acontecerãona sala 1 do
Bloco "C" da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).
Além da comunidade aé"adêmi
ca, as apresentações" com entrada

gratuita, são abertas à' comu
nidade em geral. As sessões

acontecem em dois horários: nos
dias 16, 1ge 24, às 15h15 e 19h15.
NQS dias 17, 23 e26, o filme será

exibido às 9h15 e às 19h15.
Com 100minutos de duração,

o' filme, tem.a direção de Alain
Fresnot e a participação dé atores
comoOsmarPrado.BeatrízSegall,
Caco Ciocler, Simone Spoladore,
entre outros. O longa-metragem .

tem censura até 14 anos.

A iniciativa de integrar o projeto
Cinema BR emMovimento é do
setor de Mªrkeüng e Comuni
cação da Unerj, com o objetivo
de estimular entre os acadêmicos
e a comunidade o gosto pelas
produções cinematográficas.
Além de valorizar a cultura

• O Caminho das Nuvens é

o primeiro longa
metragem de Vicente
Amorim e traz Claudia
Abreu e Wagner Moura no

elenco,

• A entrada é franca. Mais

informações no SESC, pelo
fone: 371-9177 ramal204,
com a área de cultura.

distantes do centro da' cidade"
procurando fazer "com que o

público possa ter bem perto da sua

casa, a oportunidade de assistir os
mais recentes sucessos do cinema
nacional. Mais informações no site
www.cinemabremmovimento.com.bt
Em Jaraguá do Sul a Unerj realiza
oCircuito Universitário de Cinema,
dentro do mesmo projeto, que tem
o patrocínio da Petrobras. A

primeira sessão do Circuito
Comunitário acontecerá no dia 13'
de agosto, sexta-feira, em dois
horários: às 1 7h30 e às 20 horas, no
Ginásio da Escola Municipal Luiz
Gonzaga Ayroso, na Estrada
Garibaldi. A entrada é franca.

nacional, a proposta traz para
exibições pré-estréias de .rumes
nactonais, V'tsa:riclo também
despertar o interesse pela criação
artística em uma área que vem

sendo apoiada pela Petrobras
através de recursos das leis de
incentivo cul&.raL Escolas de
Ensino Médio do município
interessadas em levar seusatlihos
para as sessões do "Cinema na

Unerj" devem agendar com o

setor de Marketing e

Comunicação, através do
telefone 275-8246.

O ffi:ME - Umgrupo de órfãs
chega, em 1570 aoBrasil, enviadas
pela rainha de ?ortugal para
desposar .os ;'.primeiros
colonizadores. Entre elas, 11 jovem
Sensíve:1 e religiosaOribela (Simone
Spoladore). Contra sua vontade,
ela é entregue em casamento a

Franciscõ de Albuquerque
(Osmar Prado), e segue com o

marido sertão adentro, rumo ao

engenho de açúcar. Neste
ambiente, moram também a mãe
e uma jovem irmã de Francisca.
Certo dia,' aRróveitando a

passagem deXimeno Dias (Caca
Oíccler}, um c:omerc�ante
vendedor de escravos, Oribela
foge de casa, Quer pegar umnavio
e voltar aPo�tugal. Mas 'Franéisco
a recaptura. Furioso, ele acorrepta
a moça em umgalpão:" .

,
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CORREIO DO POVO

ESPORTIVAS

�COMPETIçAO
Torneio de Truco no Garibaldi
No próximo dia 11 de setembro, no Salão da Igreja Santo

Estevão na Estrada Garibaldi, haverá um torneio de Truco. A.
competição começa às 20 horas, após as inscrições, que
irão até as 24 horas. O valor por dupla é de RS 50,00 e a

premiação será a seguinte: 1 ° Lugar - um boi de 15 arrobas;

20 Lugar - um boi de 12 arrobas; 3° Lugar - um boi de oito

arrobas; 4" Lugar - dois porcos de 70 quilos e 5° Lugar - um

porco de 100 quilos. No local haverá serviço de bar e

cozinha. Maiores informações com Raul ou Gilmar pelo
telefone 9963-0803.

�BRASILEIRÂO
Próximos Jogos

(PRONDA

�INVESTIGAÇÂO
Polícia Federal diz que investigação é sigilosa
o Chefe da Delegacia da Polícia Federal de Joinville, Marcelo
Mosele, informou ontem que as investigações sobre o

seqüestro de dois gerentes da Caixa Econômica "correm
agora sob sigilo': "EStamos trabalhando com uma equipe
especialmentlj voltada para este caso, com um delegado,
agentes e peritos'; informou. Quem tiver informações que
possam ajudar nas investigações pode ligar para os telefones
(47) 431-6800 ou 431-6833, com o delegado Mesquita.

ESPORTE/GERAL

MOTOVELOClDADE

Pilotos da região se mantém'
, ,

na liderança do Catarinense)f,

JULlMAR PIVATTO

... Atletas estiveram

disputando a sexta

etapa do Estadual
em Ascurra

DIVULGAÇAO

GUARAMIRIM/MASSARANDUBA
- Os pilotos Beto "Schumi"

Alchini, que disputa a Nacional

C, e José Brayan Soares, 50cc são
os líderes do Campeonato
Estadual de Motovelocidade em

suas categorias. Eles estiveram,
no último fim-de-semana, na

cidade de Ascurra, onde
aconteceu a sexta etapa da

competição. Os dois ficaram
com a primeira colocação em

cada uma de suas categorias.
Alchini (Netuno Trans

portes/Águia Motos/Posto 28/
Guenther Despachante/Aze-'
vedo Automóveis/Corpo e

Mente/Prefeitura Guaramirim)
venceu uma das provas mais

disp'utadas da competição. Ele
travou um duelo pessoal
durante toda a prova,
alternando-se na liderança com

Denisio do Nascimento, de Beto Alchini vence a categoria Nacional C e assume a liderança

.Polícia prende sete 'hackers'

que fraudavam contas bancárias
JARAGUÂ DO SUL - Uma

operação da PolíciaCivil prendeu na
segunda-feira sete hackers (pessoas
que invadem computadores),
acusados de fraudar e roubar contas
bancárias pela internet. Dos sete

envolvidos, três foram presos naVila

Rau, em Jaraguá do Sul. Airton

Schmidt, 40, IsaacMatias, 23, e João
CavichioliFilho, 34, foram detidos
em suas casas no início damanhã de

segunda-feira.
O 'delegado regional de

Balneário Camboriú, Maurício
Skudlark, informou que as

investigações vêm acontecendo há
cinco meses e que deve havermais

pessoas envolvidas no caso. "Temos
18 mandados de prisão para 15

iVl .Feira da
onta DE
TOQUEI

I
..... . ...• _j

• Em Balneário Camboriú

foram presos Jean Pierre

Loz, 29, Jorge Paulo

Camargo, 33 e Rodrigo
Amorim Campos, 23.

• Em Joinville, o advogado
Yasoo Morimoto Filho, cuja
idade não foi informada,
foi o único preso que
ainda não tinha passagem

pela polícia.

pessoas diferentes e agora iremos em
busca dos outros 11 suspeitos",
comenta. Os acusados deverão ser

indiciados pelos crimes de formação
de quadrilha, furto, estelionato e

lavagem de dinheiro, já não existe

uma leiespecífica sob os crimes desse
tipo.

Segundo o delegado, as pistas
começaram a surgir quando foi
descoberto que alguns hackers
tinham empresas ligadas à

informática. Em [araguá do Sul, os
acusados tinham computadores
notebook e cartõesmagnéticos, que
foram apreendidos para que sejam
tomadas as providências para a

.

investigação.
Dos sete hackers identificados

apenasMorimotonão tinha passagem
pela polícia e os outros seis já tinham
envolvimento com ações pela
internet. Existem indícios que pode
ter uma ramificação da quadrilha no
Paraná.

\

Brusque, mas acabou vencendo
e assumindo a liderança, há seis

pontos do segundo colocado/i"
Até o início da corrida, o

.

líder era Luciano Oliveira (Elite
Móveis/Águia Transportes!Koru
Motos), de Jaraguá do Sul, que
acabou tendo problemas com a

moto e terminou em sétimo

lugar. O outro piloto de Guara

mirim, Eduardo Zonta (MCR/
Netuno Transportes/Acaderhia
Impulso/Zontinha Motos/
Prefeitura Guaramirim) ter�i- .

nau em sétimo na Nacionai 'B e

em sexto na NacionalA.

Já o pequeno Brayan (Dípil/
Charles Motos), de Massaran

duba, confirmou a liderança das
50cc ao vencer a prova. O piloto,
de apenas seis anos, é um dos

destaques do motocross de
Santa Catarina, e agora tem 121

pontos, abrindo 26 de diferença
para o segundo colocado.

A próxima etapa do

Campeonato Catarinense de
Motovelocidade será nos dias 21
e 22 de agosto, em Massaran
duba e segundo Alchini, é uma
das melhores pistas de Santa

Catarina, e pode trazer boas dispu-.
tas, devido também a qualidade I
dos pilotos que estarão presentes.

I

Samuel Lopes disputa etapa
Nacional no Rio de Janeiro

JARAGUÁ QO SUL - O
atirador Samuel Lopes (Cosmos/
FME) viajou na segunda-feira
para a cidade de Resende (RJ),
onde disputa a VIII Copa
General Leónidas Pires

Gonçalves. A competição é' a
sétima do calendário nacional
deste ano e vale como uma

etapa do Campeonato Brasileiro.
As provas acontecem a partir da
manhã de hoje nos estandes da
Aman (Academia Militar

Agulhas Negras).
Lopes está em primeiro lugar

no r ank iug nacional na

modalidade Carabina Deitado,
e espera bons resultados,
pois está bem preparado. A
expectativa é muito boa, pois
conseguiu resultados bastante

expressivos na última compe

tição de que participou, o

estadual em Brusque. O �tirador
disputa também a categoria
CarabinaAr Comprimido, onde
procura melhorar a sexta

colocação no ranking. "Venho
conquistando bons resultados
desde o início do ano e já
conseguimelhorar duas posições
nessa modalidade", comenta

VENDO

60.000 kilos de retalhos

para a confecção
de estopas (malhas costuradas).

Neles estão retalhos
coloridos, retalhos brancos,
retalhos de lã, estopas
prontas (10.000 kilos).
Vendo em pequenas e

grandes quantidades.
Valor a combinar aceitando

carro ou caminhão no negócio.

Fones: (041) 3033-5510 ou

(041) 667-0366 cl Verônica .

Atirador busca manter 'a]
liderança na Carabina Deitad�o

Lopes.
.

�� I
Essa é a segunda prova I@Q

R d :J)J3 ,

ano em esen e e teriô3 a

presença maciça dos principais
atiradores do país. O local; de
provas é conhecido como um'tfos
melhores do país, de g�ba

) .I

estrutura e centralizado geogra-
ficamente para os atletas. l3
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o casal Marco Antônio

Sarquis de Campos e

Amanda G. Fagundes
uniram-se aos laços do

matrimônio no dia 24/7. A

celebração foi na Igreja
nossa Senhora do Rosário, e
após os convidados foram
recepcionados no Clube

Atlético Baependi,
Felicidades dos familiares e

amigos

I

11\l"H\?mSAmAl�
°S/S·
Gerta M. Ferreira

Emilly Pimentel
Valdemiro José Kuhn
Lourde Maria V. W. Marcílio
Claus Marquardt
Luciani Stein
Maicon A. Dalpiaz
Adalberto Rengel
Darci Wenk
Aldo Riedtmann
Euclair Hass
Eliseu Raasch
Maikon Siewerdt
Fernanda Bruch
Irma J. Schmitz
Geraldo Lichtemberg
Maria Salete Patrício dos
Santos

·9/S·
Itamar Moser
Adriana Wendorff
Josilene Strelow
Guilherme Foscalas

Elisangela B. da Silva
Rodolfo Stringari

·10/S·
Rose Russi
Reinaldo Luis Berti
Fernando Gabriel Dalpiaz
Sergio Siewerdt
Jairo Luiz Demarchi
Ivonete W. Radüenz
Ana Carolina Engel
Helena G. Vieira
Lauro Mokwa
Waldemar Bachmann
Maria Catarina Xavier
Marta Manfrini
Bruno G.'Kannemberg

·11/S·
Jean Jung
Hermas Catafesta
Hercules Pelens
Guiomar Berner
Ivone Michalak
Neusa Kohlbach
Marcos Paulo Buzzi
Constancia Vitkoski
Leandro Teixeira Bolena
Irineu de Souza Filho

·12/S·
Mário Enke
Gustavo Behling
Ana Schiochet do
Nascimento
Andréa Moeller '

Jayne Luisa Raduenz

Agostinho Zimmermann

·13/S·
Maria Terezinha G. Fodi
Rosana Steinmacher
Ivone Schmidt
Lucas Agostinho Kuskowski
Salete Darius
Maria Leonir Martins
Veloso
Marciel Martins
Ivaldo Wandersee
Renilda Zimmermann
Wulderlich
Caetana G. Vieira
Lourival Dumke
Rosana Picinini Imroth
James J. Pommerening
Geovane de Avila

·14/S·
Jandira Rosa Kuhn
Edileusa Danizete Santana
Maria Célia Mateiczh Chrast
Rainoldo Streber
Marco Otávio Volkmann
Norberto Antonio

Marangoni
Scheila Graziela Scneider
Maira Bakr

TE

o especialista em prótese dentária,
periodontia e implantes,Dr.Clécio
Gonçalves, participa nos dias 13 e 14 de

agosto do Meeting Catarinense de Prótese
Dentária em Blumenau

o casal Elisabeth e Joacir Dalpiaz

Enlace matrimonial de Alisson Deglmann e Cynthia
. Seidel realizado no dia 31/7 na Igreja Seminário Sagrado
Coração de Jesus, em Corupá, e a recepção foi na AABB

Dra. Márcia Vieira e

seu filho Leonardo
estiveram

recentemente em

Viena, onde curtiram os

bosques e a música
vienense. Na foto

aparecem em frente ao

tradicional Palácio de
Schõnbrunn

Márcia (D) comemorou seu

aniversário com Beti e
Simone em Balneário
Camboriú no dia 17/7.

Abraços dos amigos

Completará seus 70 anos
no dia 16, a Sra. Helga i.

Hanemann, felicidades e

saúde desejam seus filhos,
nora, genro e netos

,
Helena S.Gorges Vieira, proprietária da

empresaToldos eTendas Figueira, foi muito
• cumprimentada no dia 1 O'pelo seu aniversário.
Ao lado de seu marido Pedro receberam os

)

amigos em sua residência

BAILE
Acontece neste sábado, dia 14 Baile da Turma de Sistemas
de Informação da Fameg,a partir das 23 horas,na
Sociedade Amizade. Animação com a Banda Danúbio Azul,
do Rio Grande do Sul. Ingressos a R$ 7,00 no Posto Mime do

Kohlbach e com os alunos da turma.

·:·PARABÉNS
A mãe Natália e demais familiares parabenizam Jairo L.

Demarchi pela passagem de seu aniversário ontem, dia 10,

.:.F�LlCIDADES
Jaine Luiza Raduenz aniversariou dia 1 O.Também no dia 12

Ivonete Raduenz.Parabéns e felicidades da Alzira e do

EMA Quarta e Quinta-Feira

Eu, Rôbo
14:15 - 16:30 - 19:00 - 21:15

Homem Aranha 2

16:30 - 17:00

Jogo de Sedução
19:30 - 21 :30
Garfield:Õ-'FTime----
14:00 - 15:40 - 1 7: 1 5
Cazuza: O Tempo Não Pára
19:00 - 21 :00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




