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William desfalca a Malwee no

campeonato brasileiro juvenil
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COLETIVO

Transporte de Schroeder
"

não satisfaz apopulação

CIDADANIA

Alunos. -plantam árvore-símbolo
e protestam contra o vandalismo

Alunos da Escola Rudolph Dornbusch participaram
ontem de manhã e à tarde de atos solenes de repúdio ao

vandalismo nas escolas. Duas mudas de pau-brasil foram
plantadas no pátio da escola. No mês 'passado, vândalos
destruíram o canteiro e a casinha de bonecas.• PÁGINA 5

CARROS USADOS-

Dinheiro do leilão deve ser

investido na renovação da frota,
o leilão dos carros da Prefeitura de Jaraguá do Sul começa�. A

•

às 10h, na Secretaria de Obras, na Rua Angelo Rubini.No
total, serão leiloados 16 veículos;' entre eles o Ôm�g:i:>_'

. .

". ":011· .

australiano CD 3.8 V6, ano 2000, comprado pelo govl�rno
� PÁGI�A3,

constantes as reclamações dos usuanos do
transporte público de Schroeder. A população reclama
da superlotação, da tarifa cobrada e da escassez de
linhas.Duas empresas fazem o serviço, a Canarinho faz o
transporte intermunicipal e a Transpantanal o urbano.

N a próxima semana, a Câmara de Vereadores vai

instalar Comissão Especial de Inquérito para apurar as
denúncias. O diretor do Deter, Luiz Carlos Tamanini,
deve vir ainda esta semana até Schrocder para avaliar a
situação. � PÁGINA4

www.studiofm.com.br

I 10M A 5

inglês. Espanhol

275-3475
fellows@netuno.com.br

Rua Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul'
(em frente à Studio FM)
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I � César o que é de César
!

I A se julgar pela Cons-

tituição Federal, a Lei

M!unicipal 3.615/04, de
aJtoria do Legislativo, que

Cr�ou o 13º salário para o

p�efeito, vice, secretários

mimicípais e vereadores é

ilegal. O Artigo 39, em seu
I

P�rágráfo 4º, veta "acréscimo

d� qualquer gratificação,
a1icional, abono, prêmio,
verba de representação ou'

outra espécie remuneratória".
Desta forma, antes que os

agentes públicos de Jaraguá
do Sul se sintam constran

gidos em receber o salário
extra, uma revisão na lei res

olye a questão sem traumas

m�iores. E nem precisarão
.

fa�er caridade com o dinheiro
d� contribuinte, já que a

L

revogação do artigo será

necessária.
? O veto ao 13º salário é

referendado pela Emenda
Constitucional 19, de 4 de

junho de 1998. Nos dois casos,
o [impedimento obedece aos

G

'FRASES

dispostos nos Incisos X e XI
do Artigo 37 da Constituição
Federal. Diante disso,
algumas indagações são

inevitáveis: os legisladores
j araguaenses desconheciam
os dispositivos constitu

cionais? As Assessorias

Jurídicas, tanto da Câmara de
Vereadores quanto da
Prefeitura, não identificaram

públicos responsáveis pela
moralidade pública fazer

cumprir a Carta Magna do

país. Por outro lado, se uma
emenda constitucional - em

vigor - permite o ganho extra
aos agentes públicos
municipais, cabe as

beneficiados pela medida
esclarecer à opinião pública;
Todavia, ainda que o

� A máquina pública é movida com

os recursos oriundos dos impostos
. pagos por todos os contribuintes

a inconstitucionalidade? Os
I

demais. órgãos' de fiscalização
rião acompanharam o pro
cesso e os desdobramentos?
Ou modificações no texto

constitucional revogaram a

proibição?
As respostas são cruciais

para elucidar o caso. Se
houve violação à Consti

tuição Federal, cabe ao'
Legislativo Municipal reparar
o equívoco e aos órgãos

pagamento do 13º salário seja
legal, não há como negar que ,

é, no. mínimo, impróprio.
Ainda mais quando se sabe

que os salários dos agentes
públicos são extremamente

generosos.
Não se trata de pré-julgar

os parlamentares que apro
varam. à lei, na legislatura
passada, tampouco fazer ilações
sobre os interesses recônditos
escondidos por detrás da

medida. Mas de cumprir a.

.função social da empresa de
informar a sociedade e cobrar
das autoridades respeito e

transparência para com a coisa

pública. Afinal de contas, a

máquina pública é movida
com os recursos oriundos dos

impostos pagos por todos os

contribuintes, independente
de classe social ou cultural e
das condições econômicas.

Seja qual for o desfecho
desse imbróglio, uma coisa é
certa: mais uma vez a

população foi feita de idiota.
Pior, em alguns casos, estão
tentando enganá-la outra vez,

prometendo doar o 13º salário
- que pode ser ilegal - a

entidades. Faz-se demagogia
com o dinheiro do con

tribuinte. Aos olhos do

perscrutador,' mais do que
. desculpas esfarrapadas e

palavrórios ocos, são

. necessários argumentos e

compromissos para se explicar
o ganho extra.

:�Nosso pOVO sabe que a corrupção é grave no Brasil. Mas sabe também que Lula não tem

(nada com isso':

r�

.. Do ministro Gilberto Gil, ao saber que a. pesquisa CNT/Sensus não.mostra abalo na popularidadede Lula ante aos escândalos, às'
vésperas do show dos artistas brasileiras na Praça da Bastilha, em Paris: � ,,' , "

')

I Fatos & Pessoas I.

Fernando Bond .

Nomunicípio,a
�, solução para o menor
�orianópolis - A eliminação dos

. R;roblemas sociais brasileiros só

qcorrerá com um novo pacto federativo,
GOm a revisão da partilha da receita

trlbutárla. disse o qovernador Luiz
Henrique (foto) na abertura do III

Congresso Sul-brasileiro dos Conselhos

tutelares e Municipais dos Direitos da

�riança e do Adolescente na manhã de

ontem na Capital. As políticas voltadas

�ara o bem estar do menor e o

adolescente esbarram na falta de

�ondições do poder local para atender
as demandas, salientou. "Isso .acontece
,

porque a União fica com cerca de 65%
do bolo tributário': . Nos países
8'esenvolvidos, o poder federal retémI .

percentual inferior a 40%, disse o

governador. "Ninguém paga impostos
ha União, ninguém paga imposto no

Estado. Todos pagam impostos no
I .

município onde vivem, que fica hoje.
fom é! ridícula parcela de 13% do bolo'
tributário nacional e os estados com

p%': Fizeram cor a LHS o governador
do Paraná, Roberto Requião, que abriu
� encontro, e o prefeito de Florianópolis
pário Berger.
,
,

" CORREIO DO POVO
Oh'etor

Francisco Alves
EditOl'-Chefe

. Fernando Bond

PMOB em festa
Tudo pronto para inauguração neste

sábado, dez da manhã, da nova sede da
24a Coordernadoria Regional do PMDB, '

que compreende os municípios da nossa

região e que é .comandada pelo ex

prefeito de Corupá e atual diretor ele
Transportes do Deter, luiz Carlos
Tamanlnl. O novo endereço é Rua Max

Willen, 43, em Jaraguá do Sul. Confirmadas
as presenças do vice-governador Eduardo
Pinho Moreira, que é presidente
estadual do partido, e 'do secretário dos

Transportes, Mauro Mariani, deputado
estadual e também secretário-geral do
PMDB. Logo em seguida será concedida
coletiva à imprensa e está marcado um

almoço na Recreativa da Márisol.

Casa da Amizade
Projeto de lei do prefeito Moacir Bertoldi

que está para ser votado na Câmara de
Vereadores prevê a permissão de uso de
uma sala no Terminal Rodoviário para sede
da Associação das Senhoras de Rotarianos
de Jaraguá do Sul - Casa da Amizade. Ali
serão desenvolvidos trabalhos comunitários
da entidade,

É ingênua ou •••.
Das duas, uma: ou a senadora Ideli
Salvatti era a "mulher traída" e na verdade
nunca articulou nada no PT nem no

Governo lula, ou então vai ganhar o Oscar

pelo desempenho que teve na entrevista
no "Programa do Jô" da madrugada de
ontem. No início, atéo apresentador tentou
contemporizar, fazendo piada do total

. desconhecimento que a senadora
catarinense tem sobre as tenebrosas

transações envolvendo o Partido dos
Trabalhadores. Mas no 'segundo bloco Jô
Soares perdeu a paciência. É muita

ingenuidade.
.

CorrendoSC
Depois de se 'apresentar, recebendo
elogios do público e da crítica nos festivais
- 190 Futb (Festival Universitário de Teatro
de Blumenau) e no 140 Festival

Espetacular de Teatro de Curitiba, o grupo
Gats embarca dia 18 de julho no

"EmCenaCatarina 2005" - Circuito
Catarinense de Teatro, projeto do Sest/SC,
que promove turnê dos dois melhores
trabalhos teatrais do Estado, nas cidades
de Jaraguá do Sul, Joinville, Itajaí, Brusque,
Blumenau, Rio do Sul, Chapecó, Xanxerê,
Concórdia, Lages, Criciúma, Tubarão,
Laguna, São José, finalizando dia 2 de

agosto em Flo�ianópolis.
fbond@ibest,com.br
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Valores levam à'inclusão
Muito se fala, nos dias de

hoje, em inclusão. É moderno,
ético, politicamente correto

incluir em nossas discussões este
conceito, assim como também é

politi-camente correta e bem
aceita a mudança de
nomenclatura quando se' diz
que temos portadores de
necessidades especiais e não mais deficientes físico!
e mentais. Afinal, deficiências todos nós possuímo!
em algumas ou muitas áreas de nossas vidas; e muitas
vezes muito mais graves como deficiência de valores
de afeto....

-'

Mas será que isso basta para dizermos que temos
a consciência da inclusão? '

A Secretaria de Educação de nosso município
promoveu nestàsemana o I Seminário de Educação
Inclusiva para professores, diretores e especialistas
da educação. É fundamental que a inclusão seja
debatida pela educação e pela sociedade civil em

todos os âmbitos, não só no' que diz respeito aos

portadores de necessidades especiais, mas também
a inclusão social (como bem foi debatida em �
Conferência dos Direitos da Criança e do a:

Adolescente, realizada na semana passada também .

em nosso município), sem falar da inclusão racial e �
cultural entre outras. 'i

Não somos habituados a lidar com a diversidade; I
preferimos e nos sentimos confortáveis com o que é fi

igual a nós. Daí a importância de a escola trabalhar ai
as diferenças com nossos alunos desde a tenra idade, �
para que, quem sabe no futuro, tenhamos adulto! �
menos preconceituosos. pi

- Mas a educação deve ver nesta discussão alguns' �
questionamentos mais profundos como: sabemos lidar· lil
com os alunos considerados normais? Estimulamos °I
seu potencial, respeitamos suas lirnitações de �
aprendizado, valorizamos suas diferenças culturais �
e habilidades? E quanto à questão inclui�? Significa c!

,

apenas construir barras e rampas em escolas, tratar s:
como os outros, colocá-lo na mesma turma, ensinar Ci

o mesmo c-;;nteúdo (e da mesma forma"), oferecera
mesma merenda, dar-lhe a mesma bronca? E desta �
mane-ira aliviar os pais que assim sentem amenizado '

seu sentimento de exclusão e se incomodam meno �
com a diferença do filho? -,. 9

Incluir envolve um pensamento dialético: tratar d
igual, ao mesmo tempo em que se pratica o �
diferencial. Sim, porque ele deve existir, mas deve 'I
ser sutil. Daí a importância do preparo do professor J
- é preciso que ele faça o diferente sem ser percebido, (tamanha a naturalidade que deve haver no processo. :

Principalmente na hora de avaliar os conhecimentos. �Por que não incentivar a avaliação oral, lúdica,
criativa? Para isso nosso professor precisa estar em I
constante ,capacitação - e ser capacitado não I

significa apenas ter mais paciência ou criatividade, �
mas. preparo técnico adequado e de bom nível, e, I

d �
prfiicipàlmente, precisa estar disposto a apren er, E
atento, observador, pois essas questões envolvem 1
também o amor, o carinho, o afeto, intuição e

�
percepção e não apenas conhecimentos profundos e

Jteóricos. .1.

Além disso, para que a escola seja inclusiva OS �
colegas de classe precisam ser os primeiros a serem I I
preparados para receber o aluno especial; preparado�i fl
em questões básicas como respeito, amor, carinho, I J

d �valores que para a criança são mais espontândedoss:i (Ique para nós adultos e que uma vez apren i o

I \
estimulados os acompanharão por toda a vida. I

E assim, quem sabe desta forma a sociedade futurai
seja realmente inclusiva e bem menosl �
preconceituosa.

-

: I
O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve ill j
quintas-feiras nesta coluna \

I !�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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; Arestast
d z maior o descontentamento,� ca ave . "

dr grupO de funCionarias a

!e
um á

d S I
f 'tura de Jaragua o u com um

re el . _

levado à condlçao de chefe
alega e

.' _,

P II tuai adminlstraçao, e o

ma a
dores.é II unzun nos corre ores, e passive

zunzun . _

T ber 'a irntaçao de alguns
WeJce di d, ""d res que acusam o ItO CUJO e
servi o '

.

,

ar: a discórdia e se meter em
"seme
i
d até em setores que não lhe diz

lU o,

e-speito': '.
o questionar procedimentos e

olicitar serviçoS, o chefe se. aprese�ta
amo mensageiro do prefeito. Sera?

.... Na mira
Pelo menos três integrantes do PPS
de Jaraguá do Sul serão submetidos à
Comissão de Ética do partido, entre
eles o segundo vice-presidente, Sérgio
Pacheco. A comissão, que inicia os

trabalhos na próxima semana, vai
analisar possíveis desvios de conduta
partidária e -descumprimento do
estatuto.

O presidente do diretório local, Walter
Falcone, disse que está levantando os

documentos que comprovam que os

correligionários promoveram "ações
não benéficas ao partido':

.... Outro lado
Pacheco se diz preocupado com a

possibilidade de ser afastado ou até

mesmo expulso do PPS, Jura
inocência e diz que a única coisa que
fez foi cobrar do presidente o

cumprimento do estatuto do partido.
"Ele não faz reuniões e filia pessoas
sem consultar o partido'; reclama
Pacheco. Já Falcone, por sua vez, evita

polemizar. "Um partido se faz com

pessoas disposta a contribuir para que
ele cresça, e não por aqueles que
desagregam'; discursou. Há tempo os

dois não se bicam.

..... Resgate
Nada mais justo e necessário do que a

inclusão do estudo da História e da
Cultura Afro-Brasileira nas escolas

públicas do país. Além do merecido
reconhecimento da contribuição dos

negros na construção do Brasil, resgata
a luta de milhões de negros - trazido à

força da África - para superar as

dificuldades e para se impor .corno
povo, num país misciqenado, mas
inexplicavelmente preconceituoso.
Será a oportunidade dos bras'ileiros
conhecerem a verdadeira História dos

negros no Brasil.

�s,

os

io
io Maicon deixar o PTas '

� I
dROLlNA TOMASELLI

os 1

: J ,Comissão Provisória
lo afastou o vereador do
m �artido por um ano,mas

�ecutiva suspendeu,
ei I SCHROEDER - A decisão da

E�ecutiva estadual do PT de

atatar o recurso apresentado peloli
vbreador Manoel Burgardt, o

e, I

�aicon, vai pesar muito na

lS �efirilção sobre a permanência do
, p�rlamel!tar no partido. Burgardt,

q�e vinha conversando com'

u li�eranças de outros partidos, disse
o�lXem que "mudou bastante

l1linha visão com relação ao PT" e

�ue considera o fato <ia
reconhecimento do trabalho feito
cbmo vereador". "Fico muito

+isfeito por esta decisão",
completou.I

I Burgardt havia sido suspenso

qo partido por urn ano pela
qomissão Provisória do P'Lem

jehroeder, por não ter seguido a

rientação do partido na eleição
laMesa Diretora da Câmara. Ele
deveria ter se candidatado à

�residência da Casa ou apoiado
�omes do PSDB ou PFL mas

�otou emRudibertTank (PDMB),

TENDÊNCIA

eleito presidente por unanimidade.
Por conta disto, a Comissão

decidiu suspendê-lo do partido por
um ano e encaminhou o caso à

Executiva estadual, que

apresentou o parecer sobre o caso,
na terça-feira, sendo favorável ao
vereador. Segundo o secretário o

geral do PT e relator dos processos
, disciplinares, Claudinei
Nascimento, a decisão não levou
em conta o fato de Burgardt não
ter seguido a orientação do partido.
"Não julgamos o mérito, julgamos
o rito. Mesmo quede (Burgardt)
não tivesse cumprido a orientação,
a Comissão' Provisória

estatutariamente não tem poder de
deliberar sobre isso',', explicou.

O secretário-geral do PT disse

que se o Diretório Municipal
estivesse constituído, deveria ser

feito um pedido de análise ao

Conselho de Ética do partido pelo
descurnpr imento de uma

orientação que, por sua vez, seria
remetido à Executiva estadual.
"Mas como não teve este rito

processual, decidimos suspender
a decisão da Comissão Provisória,
até porque ela tem validade
somente até o PED (Processo de

Eleições Diretas), quando os

filiados vão decidir se mantém a

atual diretoria ou troca" ,

ponstrução do quartel em
yuaratnirim deve ser agilizada
!

;'
GUARAMIRrM - o secretário de

esenvolvimento Regional em
xercício, Nilson Bylaardt, vai
�neaminhar nos próximos dias à
�atma (Fundação do Meio

tmbiente) o pedido de liberação'
1ara retirada do barro no terreno

rde s�rá construída aCompanhia
.Ia PoltClaMilitar domunicípio. A
Intençã' '1'J o e agi IZar a preparação da
dreapar ...I

. a iniCiar as obras.
Ad .

_ c

f, .

eelsao roi tomada na terça-
lerra, em Uma

. -

d
. 1

reumao organiza a

�: o presidente da Câmara de
rereador M
IPSDB

es, arcos Mannes

poje )'. �om representantes da
: elaMilitar, Conseg (Conselho de
�eguDrança), Prefeitura, Secretaria\Ue esen Ívi

'

� vo Vlmento Regional e

I �elho de Líderes Comunitários.
u e�undo Mannes, a empresa

tesenare '1sponsave .pela extraçãoas pedras b
ilí _

e arro do terreno paralzaçao b
'

nas o ras da Rodov,ia do

Arroz aumentou o valor do serviço.
"O custo é alto, chega a R$ 50mil",
informou. Por isto, Mannes disse

que decidiu convocar a reunião

para buscar outra alternativa em

conjuntei com as lideranças.
"Vamos trabalhar paralelo
retirando o topo domorro para que
agilize o início das obras", disse.

O presidente lembrou que o

Governo do Estado já
disponibilizou os recursos para as

obras, aproximadamente R$ 180
mil. O terreno de oitomilmetros

quadrados foi doado pela
Prefeitura em junho e fica na Rua
28 Agosto, em frente à sede dos
Bombeirós Voluntários de
Guaramirim. "Todos sabem que
nós só vamos ter mais segurança
se aumentarmos o número de

policiais e viaturas nas ruas e isto

só será possível com a instalação
desta companhia" disse Mannes.

'POLíTICA

Burgardt: "Agora vou até trabalhar com mais vontade. É um estímulo"

completou.
O PED, quando serão eleitos

os novos dirigentes do PT em todo
o país - em nível municipal,
estadual e nacional -, será

realizado no dia 18 de setembro.

Apesar do parecer da Executiva
ser favorável ao vereador, ele disse

que súa permanência no partido

será decidida quando do resultado
da convenção, mas que deve se

confirmar. Burgardt apóiapara ser
o presidente do PT o candidato a

vice-prefeito nas últimas eleições,
Zeca da Cruz. O vereador,
i:nclusive, demonstrou interesse em
ser candidato a Vice-presidente
pela chapa.

Leilão dos carros da Prefeitura
é hoje na' Secretaria de Obras

}ARAGUÁ DO SUL - o leilão dos
carros da administração municipal
acontece hoje, a parti:r das 10h, na
Secretaria deObras, naRuaÂngelo
Rubini, na Barra do RioCerro. No
total, serão leiloàdos 16 veículos,
entre eles o Ômega australiano CD
3.8 V6, ano 2000, comprado pelo
governo anterior no i:nício de 2001.
Na época, o então prefeito Irineu

.

Pasold (PSOB) foibastantetriticado
pela compra porR$ 92mil.No leilão, ,

o lance inicial para a compra do

Ômega será deR$ 58mil.
'

Além doÔmega, serão leiloados
um Marea Weekend 1999, uma
Kombi 1978, um traile� de engate
Karmann Guia 1984, um ônibus
Mercedes Benz 1986, um caminhão
basculante GM Chevrolet 14000
Custon 1991, umamoto niveladora
Humer-Wargo 1972, um Ford Del

ReyBelina 1988, um i:mportado pick
upPeugeot 1995, um compressor de .

arAtlas 1983, uma escavadei:ra Fiat
Allis 1983, umamotocicleta Honda
CG 125 1985, um Gol Furgão 1.6

1990, umGoIlOOO 1993, um Ford
Versailles 1994 e um caminhão
tanque Ford 13000 1986.

O projeto que autorizou o

município a alienar, através de leilão,
veículos, máquinas e outros bens
inservíve'is à administração
municipal, "sem viabilidade de

recuperação ou remanejamento
.entre os órgãos da Prefeitura", foi

, aprovado pela Câmara de
Vereadores em maio. No texto da

matéria, o prefeito Moaci:r Bertoldi
justificou que a alienação proposta é

"decorrente do estado precário em
que os bens descritos se encontram,
dado ao uso e aos serviços a que foram
submetidos, nãomais atendendo, por
conseguinte, as necessidades que o

serviço público exige e também do
alto custo demanutenção.".

.... Bingo
No próximo domingo, a partir das 13h30,
na Escola Estadual Euclides da Cunha,' em
Nereu Ramos, acontece o bingo
beneficente dos formandos do terceiro ano.
As cartelas a RS 1,00 podem ser adquiridas
antecipadamente com os alunos da escola
ou no local durante a realização do bingo.
Entre os prêmios estão: uma bicicleta e um

tanque de lavar roupas, além de vários

brindes..

il:.

De acordo com os organizadores, no local
também haverá um suculento e.gostoso vts
café.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.b�
, ','I

Ibam vai capacitar os grupos
que vão elaborar o Plano Diretor:��

}ARAGUÁ DO SUL - Os

multiplicadores que vão participar
da revisão e. adaptação do Plano
Diretor ao Estatuto da Cidade
serão capacitados na próxima
semana. Os técnicos do Ibam

(Instituto Brasileiro de Admi

nistraçãoMunicipal), que prestam
consultoria à Prefeitura, vão
ministrar a segunda oficina
técnica.

O Plano Diretor é o instru

mento básico da política de
desenvolvimento e de expansão
urbana e vai definir metas e

prioridades para o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e o

orçamento anual. É ele que irá

organizar 6 espaço urbano e

orientar o crescimento da cidade.
O Plano de Jaraguá -do Sul é

, composto da legislação referente
ao Comurb (Conselho de

PlanejamentoUrbano), perímetro
urbano, delimitação/denominação
d� bairros, Código de Obras,
Código de Posturas, sistema viário
básico, parcelamento do solo,
zoneamento de uso e ocupação do
solo e metas de desenvolvimento
urbano.

De acordo com o coordenador
técnico doNúcleo Gestor, Osmar
Günther, a capacitação vai

acontecer em três díàs, separadas
pelos sub-grupos criados para os

trabalhos. Para o subgrupo AG
Agregados (composto por 23

representantes de entidades e

do
instituições), a oficina está

agendada para terça-feira, a parti1!�
das 14h, na Prefeitura, mesmo�8i:
horário e local em que serã>b
ministrada, na quarta-feira, aos 193 f

i:ntegrantes do subgrupoAT-Apoiou1

Técnico (composto por servidores
de diversas secretarias e órgãoss r
municipais). Já a oficinamarcada")
para as 19h de quinta-feira, n�lJt
Câmara de Vereadores, deverá o
reunir lideranças comunitárias

representadas por dirigentes das 35
associações demoradores de bai:rro;l
de Jaraguá do Sul. ISegundo Osmar Günthe;,
durante esta capacitação serão Idistribuídos questionários temá� ,

ricos aos participantes "para que a Icomunidade e entidades manifes- I
tem seu pensamento e anseios em

I

'relação à cidade, numa ampla pes__l
quisa de opi:nião pública". Ele expli-+
ca que o retorno dessa consulta
será emagosto, com a realização de
reuniões doNúcleo Gestor nas oito
regiões em que foram agrupados
os 38 bairros da cidade. "A primeira
audiência pública está. prevista
para outubro", disse.

A primeira oficina técnica

ministrada pelo Ibam ocorreu em .

meados de junho, na Escola ..

Nacional de Serviços Urbanos, no")
Rio de Janeiro, envolvendo OS1
integrantes do Núcleo Gestcb-'
formado por cinco técnicos dàJ
Gerência de Planejamento dar
Prefeitura. �;

,

Comunicamos ao Sr. ALTAIR LOURENÇO, portador da CTPS 6374456
..

Série 0010/SC que o seu não comparecimento ao local de trabalho' >

desde 01/06/2004 caracterizou-se em ABANDONO DE EMPREGO';
conforme o previsto no artigo 482 letra I da CLT. Pedimos o seu ;:

comparecimento em nossa empresa munido de sua CTPS para que.
possamos promover a rescisão de contrato de trabalho e dar baixa
em sua CTPS. Decorblu Ind Com Móveis Ltda, Cnpj n° 05207381/0001-

l

06 Massaranduba/SC 13.07.05'
.

!

ABANDONO DE EMPREGO

AlexKrehnke
Presidente

�OSAIC� �M��OO����--------�--------------�------------------------------------
2

,�.,
s

Diminuem as chances de

Edital
"

A AMJE - Associação deMoradores do Jaraguá Esquerdo convoca Assembléia
Geral para eleição e posse de nova Diretoria. A Assembléia realizar-se-á às

,

dezenove horas do dia vinte e oito de julho de dois mil e cinco, nas'
dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Cristina Marcatto"
Na Ordem do Dia consta a prestação de contas da atual gestão e'

eleição-de nova diretoria para o biênio 2005-2007.
Todos os moradores do Bairro Jaraguá Esquerdo estão convidados a

participar do evento e a inscreverem chapas, observando-se os prazos
estabelecidos pelo Estatuto da Associação de Moradores do Jaraguá
Esquerdo, registrado sob o n° 849; às fls. 03, do livro A-6, de Registro de -

Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro Civil Margot Adélia Grubba
Lehmann, com Alex Krehnke (47 9973-3218) ou com Diogo Prim (47
371-8705).

, ,
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CORREIO ECONÔMICO TRANSPORTE COLETIVO

Renegociação da Dívida
O governo federal lançou ontem o projeto "Ô de Casa'; que tem

como objetivo acabar com os saldos devedores de contratos

imobiliários que não têm a cobertura do FCVS (Fundo de

Compensação de Variações Salariais).A renegociação será feita por
meio da Emgea (Ernpresa Gestora de Ativos) e' atingirá os 187.195
contratos assinados entre 1988 e 1994. Esses contratos possuem
h,uitas distorções, como o saldo devedor acima do valor do

imóvel.Segundo o diretor-presidente da Emgea, Gilton Pacheco, o

",alar médio desses imóveis é de R$ 45 mil, sendo que o saldo
devedor dos mutuários está em R$ 131 mil. Na renegociação do

I�ôntrato, será levado em conta o valor do imóvel, a porcentagem
�inanciada e o quanto a pessoa já pagou por ele. O mutuário. que

optarpela renegociação terá que procurar uma agência da Caixa

Econômica Federal para obter maiores informações.
I

Câmara de Vereadores vai
instaurar CEI em Schroeder

MARIA HELENA DE MORAES aponta a superlotação e a escassez

de linhas, especialmente nos finais
de semana. Quanto ao serviço
urbano, a dificuldade está no

número de linhas entre os bairros e

no preço das passagens.
Ainda de acordo' com o

vereador, o diretor do Deter, Luiz
Carlos Tamanini garantiu que
áinda esta semana vem até
Schroeder para verificar a situação
e trazer uma resposta às

reivindicações da comunidade.
"Técnicos doDeter já estiveram

na cidade para fazer a análise das
linhas e esperamos uma melhora
do serviço oferecido pela
Transpantanal", acredita Pianezer.

O secretário de Gestão da
Prefeitura de Schroeder, Denílson
Weiss, disse ontem que a

Transpantanal tempermissão por
tempo indeterminado para fazer o

transporte de passageiros dentro do
município e que a questão está sob
júdice. Weiss salienta que foi
enviado ofício para a empresa
solicitando mais linhas e que duas
foram implantadas. No que se

refere à superlotação, o secretário
remete ii lei estadual para justificar
o fato dos passageiros viajarem uns

por cima dos outros. "Existe uma

lei estadual que diz que para 30

.... Comissão Especial
de Inquérito vai apurar
irregularidades no

transporte público!Emalta
iA Petrobras subiu 19 posiçôes
.;no ranking das 500 maiores

'empresas do mundo· divulgado
:pela revista americana Fortune.

iEm 2005, a maior empresa do
'Brasil superou até mesmo

gigantes como a Microsoft e a

;Coca-Cola.5egundo o ranking,
: a Petrobrás foi a 125a maior

.ernpresa do mundo. Em 2004,
: a empresa aparecia como a

144a colocada na classificação
geral.

. 1
,

Futuro
Representantes das mais de
300 incubadoras e 30

parques brasileiros se

reunirão nos próximos dias 5
a 9 de setembro em Curitiba.
Eles vão discutir estratégias
de consolidação do setor

como uma das opções mais
consistentes de geração de

renda, empregos e empresas
sólidas para o país.

SCHROEDER - Os usuários do
transporte coletivo de Schroeder
estão insatisfeitos com a escassez

de linhas, a superlotação dos
coletivos e com o preço das tarifas
cobradasdentro domunicípio pela
empresa Transpantanal e pela
Canarinho, que faz a linha,

intermunicipal Jaraguá do Sul!
'

Schroeder. A dificuldade das

pessoas que precisam de ônibus
mereceu a atenção da Câmara de
Vereadores, que instaurou uma CE
(Comissão Especial) para investigar
possíveis irregularidades e na

semana que vem vai instaurar uma

CEI (Comissão Especial de
Inquérito)

O presidente da CE, vereador
Valmor Pianezer, afirma que foram
apuradas irregularidades no preço
das tarifas, superlotação e linhas
insuficientes no serviço das duas

empresas que atendem os usuários
do transporte coletivo. No que se

refere à Canarinho, Pia�ezer

, Juros
A queda da taxa dejuro
(Selic) deve acontecer

somente a partir de agosto,
apesar da redução nas

expectativas de inflação para
este ano e da deflação
registrada por alguns
indicadores de preços,
inclusive pelo IPCA.Para

julho, o Copom (Comitê de'
Política Monetária) do Banco
Central deve manter o juro
da economia em 19,75%.

Em alguns horários, lotação do coletivo chega a 90 pessoas .

: Concorrência no ar
pessoas sentadas mais 50 podem
viajar em pé", informa. Ainda de
acordo com o secretário, em 1994 '

foi feita uma concorrência pública,
mas houve recurso e o processo
ainda estápendente na Justiça.

Ontem, a reportagem do
Correio do Povo conferiu a

superlotação do ônibus que faz á
linha Jaraguá do Sul/Schroeder no
horário que sai do centro às 17h30.
Como nesse horário são três ônibus,
o número de passageiros não dá

para ser considerado um exagelQ
Mesmo assim, o aperto é grande,
muitas pessoas são obrigadas, a

viajarem em pé. De acordo coml

trabalhador da Weg Cristianoé
Santos, os usuários já reclamam oB
mas até agora nada foi feito. A e

funcionaria da Apae (Associa� re

de Pais e Amigos de Excepcionaií)
Edi Rita de Marco, diz que a pior no

situação é na linha Santa Luzia, "li
contamos até 90 pessoas dentro ao
ônibus", exemplifica.

,

: A entrada da WebJet
lmovimentou o mercado

,aéreo. A Varig, que havia
; anunciado descontos de até

: 80% em cinco rotas ampliou o

: número para 18. A Gol, por sua

: vez, baixou os preços nos

: trechos operados pela WebJet.

: E a TAM anunciou uma super
: promoção na ponte aérea, o
: trecho São Paulo-Florianópolis
: sai por R$ 154.

.

, redacao@jornalcorreiodopOV0.com.br

Seqüestrador ia levar o carro' da vítima para um desmanche
)ARÁGUÃ DO SUL - [éferson da

Silva de 29 anos é proprietário da

empresaTerraVenturaTurismo e tinha
ido a ltaj<ií levar um cliente na terça
feira quando sofreu o assalto seguido
de seqüestro.Avítima aproveitoupara
passar o dia emCamboriú e estava na

BeiraMar lendo um livroquandoElias
Canclidoseaproximou.Oobjetivodele
era levar o Renault Senic da vítima .

para o d�manche.
''Ele chegoupertodernim,mostrou

uma arma e disse que infelizmente eu
teria. que acompanhá-lo", conta
[éferson. ':A_ arma utilizada era de

brinquedo,mas foi tudo tão rápido que
não percebi".Candido forçou [éíerson
a dirigir até Florianópolis e depois fez

c�mque ele entrasse dentro do porta
malas do carro.

Chegando em Itapema, o

seqüestrador obrigou [éferson a tirar a
roupa e voltou no sentido a

Florianópolis.
" Ele até foi legal comigo,

não levoumeus documentos e deixou
oaparelhoqueeu tinhacompradopara
omeu celular" conta aliviado.

A Polícia Rodoviária Federal

passou pelo local logo em seguida e

começou a perseguição. Candido
tentou fugir entrandonuma casa,mas

.
a polícia conseguiu fazer a captura.

"

Ele andoumenos de 24Kmcommeu

carro" Candido cumpria pena por
tráfico de drogas e estava em liberdade
condicional desde o dia 03 de junho.

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,353 2,355
- Paralelo 2,593 2,693

-

Turismo 2,300 2,440
,

,

• Cotação Euro Compra Venda,

2,845 2,848

�CUB RS: 861,11 (julho)

·Indices Pontos Oscilação

Bovespa 25.855 1,25%

Dow Jones 10.557 0,41%

Dasdaq 2.144 0,05%

• Poupança (%) 0,7932

Â

Â

....

Â

Â

Â

Â

Jéferson mostra o carro batido pelo assaltante durante a perseguiçá

Scar seleciona cantores para estrelar Maracatu do Chico Rei
Me asena Quina

SCAR. Coordenado peloNúcl
GpoEx - Grupo de Experi
mentação Cênica, . o trabalho

-

baseado na obra de FrancisCO
Mignone. Trata-se de uID

espetáculo multimídia fund�mentado no argumento origlO iar
.

- pelé r
que conta a llbertaçao, e�

Chico Rei, dos úl timos seis escr'· de

vos de uma tribo africana apnsl� Ro

nada em sua terra e mandadaa� on

Brasil. sol

por professores e maestros, ajuda
básica de custos para os ensaios e

cachê de apresentação em outubro.
As inscrições devem ser feitas 11,!
secretaria da SCAR, no valor de.
R$ 5,00, às 19h30rnin. Informações
pelo telefone (47) 275-2477,

ESPETÁCULO - Além do
coro polifônico, o espetáculo
"Maracatu do Chico Rei"
contará com a participação da
-Orques tra Filarmônica da

Rei", que estreará em outubro no

Centro Cultural.
Podem participar da seleção

homens e mulheres com idade a

partir de 18 anos.Não há exigência
de experiência em canto, mas é

necessária disponibilidade de
horários para ensaios nas terças e

quintas-feiras, das 19h30min às 22

horas-e, eventualmente, aos finais
de semana, até outubro. A SCAR
oferece aulas de canto ministradas

DA REDAÇÃO - A Sociedade
Cultura Artística de Jaraguá do
Sul está abrindo vaga: para as

pessoas que gostam de cantar,
mas muitas vezes não têm

oportunidades de participar de
atividades artísticas. Até o

próximo dia 19, a instituição
está aceitando inscrições de
interessados em integrar o coro
polifônico que fará parte do
espetáculo "Maracatu do Chico

concurso: 1471
24 - 25 - 45
57 - 63-

concurso: 681

21-25-38

53 - 58 - 5-9

Lotomania Loteria Federal
concurso: 535

01 - 04 - 06 - 13 - 17 - 22 - 23

27 - 28 - 31 49 - 51 - 54 - 56
62 - 65 - 80 - 90 - 93 - 98

concurso:03951

1 ° Premio: 34A12

2° Premio: 21.033
3° Premio: 14.460
4° Premio: 34.500

5° Premio: 43.114

Você escolhe, nós transportamos.
�

BRASIL.
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Do�nbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te•. : (47) 371.0363
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GIARDINI LENZI

PANORAMA

ecretário-adjunto vai verificar
I

enúncia de superfaturamento
HELENA DE MORAES

ARIA

i Bylaardt diz que

Jnu,'
nela é: infu n�a.�a,

5 quer saber opiruao
comunidade

JARAGUÂ DO SUL �
o

cretário,adjunto da Secretana de
esenvolvimentoRegional,Nilson
laardt disse ontem que vai até a

Y
'L'scala Giardini enzi para

�versar com a comunidade para
�er se a denúncia de

perfaturamento é de todos os pais
alunos e da escola ou apenas "a

pinião isolada de, apenas uma só

isoa". Esta semana, o Correio do

ato publicou reportagem sobre
lI,

posto superfaturamento nas obras
e reforma da Escola, feitas no

ício do ano. A denúncia foi feita

ar um pai de aluno e integrante
a APP (Associação de Pais e

rofessores) Delírio Uller, que
uestiona o valor de R$ 7.965

rall\ obrados pela empreiteira de Mão
l, A e Obra Lemke para o serviço de
líi� 'revisão parcial da cobertura".
lai) A obra foi licitada no início do
pi� no e inclui ainda outras duas
.] eformas pequenas em maisduas
oa�1 seolas da rede estadual: na Escola

Enciereço fornecido como sendo da empreiteira é de uma residência. A empresa existe, mas fica em outro local

Oechlsler, no ,Bairro Ilha da

Figueira e na Escola Julius Karsten,
naVila Rau. Na unidade de ensino
da Ilha da Figueira foi feita a

revisão parcial dos sanitários e na

escola da Vila Rau, revisão parcial
da cobertura e colocação de

alambrado.
A diretora da ]ulius Karsten,

Guiomar Klein, disse que está

satisfeita com o trabalho feito na

escola e que toda a execução.da

obra foi fiscalizada pelo gerente da
SDR, Vítor Kleine e pelaAPP. De
acordo com Guiomar, as obras
feitas por empreiteiras sempre
custammais caro. ''Acho estranho

que somente agora estejam
reclamando de um trabalho
executado emmarço", questiona
Guiomar, que julga coerente o

valor cobrado pelo trabalho feito
na escola onde trabalha.

Ontem a reportagem do

unos lutam contra o vandalismo na escola

Iro Emocionadas as crianças plantaram dois pés de pau-brasil e cantaram o hino em repúdi� ao vandalismo

:a; ,

]ARAGUÁ DO SUL - Alunos do árvore de pau-brasil, que havia sido sentimento decuidar de algo, de serI� Jardim à 8" "
'

I

l�
-

serte, professores e plantado pelas crianças em 2000, em responsável. Despertar a cidadaniarepresentant d AFP
J' de P .

es a (Associação comemoração aos 500 anos do é a missão fundamental e primeira
Roei

ats e Professores) da Escola descobrimento do Brasil. "Foi um de uma instituição de ensino", diz
aO o olPdhoDombusch, participaram momento triste para os alunos e Leoní.

ntem em h- ,

I
an a e a tarde, de atos esperamos que isso não se repita", Depois do ato de vandalismo, os

soenlesderepúdioaovandalismonas disse a diretora Leoní Cimardi. O professores também fizeram umesco as D df
. uas rnu as de pau-brasil aluno RafaelRanguetti, da 8a série, trabalho pedagógico com os alunos

oramdoad
'.

as para serem plantadas leu um texto ressaltando que o "bem que leram asmatérias publicadas nosno patlO d
'

I
Pree '

a esco a, uma pela prevalece sobre o mau" e dizendo jornais e fizeram uma reflexão sobre
leitura e o

'

I' utra pe o professor que esperava que no futuro as o tema.A suspeita é que os ex-alunos'onentador d '

Ribe'
e ucaclonal, Antônio árvores plantadas continuassem ali. tenhamdestruído a casa de bonecas

�O,daEscolaMarcosVerbinnen. A diretora explica que este tipo
de tru� mês passado, vândalos de trabalho é importante paras Iram fi d
u

ores e um canteiro despertar nos alunos um sentido dema casinh d
'

queb'
a e bonecas, e responsabilidade. "Sem esta

raram galhos de uma pequena
., - - h'consciennzaçao, nao a um

e o pé de pau-brasil, "Se os nossos

alunos de hoje entenderem o que
isso significou certamente não serão'
os vândalos de amanhã", conclui a
diretora.

Correio do Povo tentou entrar em
contado com o proprietário da

empreiteira, Elias Lemke, sem

sucesso. O endereço que consta no
contrato de obras e serviços número
08/04 firmando entre a SDR e a

Empreiteira de Mão de Obrà
Lemke Ltda é residencial (Rua
Henrique Bernardi, 131, em

Guaramirim). N a verdade, a

empreiteira fica naRua]oão Sotter
Correia, mas estava fechada.

Arraiá da pastoral juvenil marista
Aconteceu na última sexta-feira dia 08 de Julho. o Arraia da Pastoral
Juvenil Marista Pré-EDA, EDA e REMAR. Foi uma tarde de muita alegria,
integração, apresentações juninas e avaliação da caminhada do 10

semestre. Como destaque nas avaliações percebeu-se o crescimento
cada vez mais de participantes na Pastoral Juvenil e o engajamento dos
adolescentes no compromisso de serem líderes e pessoas autênticas,
solidárias e amigas.
O envolvimento de todos nas danças, trajes juhinos e teatros humorísticos
mostrou que a criatividade do adolescente deve.s�r sempre valorizada e

'

instigada.
O Colégio Marista
através destes
momentos diver
tidos de integração,
amizade e respeito
proporciona ao

adolescente apre
fundar a identidade
humano-cristã para
que o mesmo con

tribua na constru

ção de um ambien
te favorável de
solidariedade e paz.

Convite
Todas as quintas-feiras, na 'ÀABB, ve-nha'
saborear deliciosas sopas na Noite das,
Sopas, a partir das 19h30 mino

Convite
o Restaürante Krüger Hauss, (antiga Recreativa'

Dalmar), atendendo aos sábados e domingos.
Aceitando reservas para batizados, comunhões e

casamentos. Informações: 371-1991.

Descentralização:mais
investimentos para a
segurança no EstadO.

A Descentralização está permitindo tornar mais eficientes as -ações
do Governo na área -da segurança. Com, o trabalho das Secretarias
Regionais, fica mais simples definir as prioridades de cada regido
e direcionar os investimentos, como as reformas e construções de

, delegacias em diversos municípios e o aumento de vagas no sistema

prisional: Mais investimentos do Governo de Santa Catarina em

segurança. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

.,
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INFORMATIVO ��M���� APRENDENDO BRINCANDO/

Projeto "Sonho de Férias"
"

.
,

.
.

vai envolver 120 alunos

.... Sonho de Férias será
realizado de 26 a 28 de julho

Cento e vinte alunos das terceiras séries de seis escolas
da rede municipal de ensino terão três dias de
atividades diferentes. Eles foram escolhidos para

integrar o projeto Sonho de Férias, iniciativa de

responsabilidade social da. ACIJS e do 14° Batalhão de
Polícia Militar. O projeto iniciou em 2004, sendo neste

ano acrescidas mais 40, das escolas municipais de
ensino fundamental Adelino Francener, Guilherme
Hanemann, Luiz G. Ayroso, Padre Alberto Jacobs, Santo
Estêvão e Vítor Meireles. Zélia Breithaupt Janssen,
Vice-Presidente da ACIJS para assuntos da
Comunidade, informa que a iniciativa da ACIJS e da
Polícia Militar conta com parcerias de várias entidades
e também patrocínios, que tornam possível a

realização do Sonho de Férias para esse grupo de

crianças de comunidades de baixa renda."A partir da
abertura, dia 26, eles participarão de diversas

atividades, na Associação Recreativa Duas Rodas,
incluindo visita à empresa." As atividades do dia 27

acontecerão no quartel do 14° Batalhão de Polícia
Militar e, no dia 28, no Parque Malwee. De acordo com

Zélia, os excelentes resultados obtidos e a

repercussão entre os alunos integrantes do projeto,
no ano passado, motivaram a organização a ampliar o
número de participantes para 120, nesta edição,
"graças às parcerias e apoios que encontramos':

a partir da abertura, no dia 26
de julho, na Associação
Recreativa da Duas Rodas,
co.meçando por uma visita à.
empresa. No dia 27 as atividades
acontecem no quartel do 14º
Batalhão de Polícia Militar,

Jacobs (Tifa dos Monos), Santo
Estêvão e Vítor Meireles (Três
Rios do Norte). De acordo com

Zélia, os excelentes resultados
obtidos na primeira edição do

projeto e a repercussão positiva
entre os alunos, motivaram a

\ organização a ampliar o número
de beneficiados.

O projeto "Sonho de Férias"
é uma iniciativa de respon
sabilidade social da Acijs
(Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) e do 14º
Batalhão de PolíciaMilitar.

A vice-presidente da Acijs
para Assuntos da Comunidade,
Zélia Breithaupt Jansen,
informa que a iniciativa conta
também com parcerias de várias
entidades e patrocínios. "Com
esse apoio foi possível estender
o programa a um grupo maior

de crianças de comunidades de
baixa renda. Os alunos par

ticiparão de diversas atividades,

onde as crianças vão'aprenQ
um pouco sobre as atividaQ
desenvolvidas pelos policI'

t

. ali
participar do hastearnent J

. o Y fbandeira. No dia 28, no Parq�
Malwee, todos vão plant
mudas de árvores.

ELls BINI

... As crianças vão
conhecer desde
indústrias da cidade
até a rotina policial

}ARAGUÁ DO SUL - Três dias
de férias de verdade, com jogos,
muitas brincadeiras, atividades
ecológicas e de conscien

tização, entre outras atividades.
É o projeto "Sonho de Férias",
que iniciou no ano passado com
80 crianças e que esse ano vai

envolver 120 alunos das
terceiras séries das escolas
municipais de ensino fun
damental: Adelino Francener

(Morro da Boa Vista),
GuilhermeHanemann (Tifa da
Mosca), Luiz Gonzaga Ayroso
(J araguá 84), Padre Alberto

A ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos) está
pr.omovendo a décima edição do Encontro de Talentos
Humanos, com palestra do professor e consultor em gestão
empresarial, Waldez Ludwig. O evento tem início hoje, às a

19h30, rio Grande Teatro da Scar.
a palestrante Waldez Ludwig é formado pela 'Universidade
de Brasília, atuou como analista de sistemas em órgãos e

empresas públicas e privadas durante 20 anos e há 11 anos
atua como consultor independente.
As inscrições custam RS 10,00 para associados da Acijsl
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) e,
estudantes. Para os não associados o preço é RS 15,00.
Empresas com 10 inscritos recebem um ingresso gratuito.
Após a palestra, será realizado um. coquetel de
confraternização entre os participantes.

Organizadores apresentam as novidades da StammtischFalecimentos
Faleceu às 14:30h do dia 12/07, o senhor Alfonço Augusto
Rubin, com idade de 63 anos. O velório foi realizado na

Igreja Evangélica São Marcos e o sepultamento no cemitério

Municipal de Schoroeder.
.

l1aleceu às 17:30h do dia 12/07, o jovem Geovani
."

Marques, com idade de 18 anos. O velório'fol reaiizádô��m
sua residência e o sepultamento no cemitério da Linha

Telegráfica.
Faleceu às 03:00h do dia 13/07, o senhor Harry Bauer, com
idade de 75 anos. O velório foi realizado na Comunidade

Evangélica Luterana dos Apóstolos e o sepultamento no

cemitério de João Pessoa.
Faleceu às 20:30h do dia 12/07, o senhor Joaquin
Ranghetti, com idade de 48 anos. O velório foi realizado em

sua residência e o sepultamento no cemitério Santo
Antônio.
Faleceu às 16:00h do dia 12/07, a senhora Anita Tereza

Schmidt, com idade de 66 anos. O velóriofoi realizado em

sua residência e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.

}ARAGuÁ DO SUL-A próxima
edição da.Stammtisch vai estar
repleta de nçvidades, Vai estar.a
venda -uma linha especial-de
souvenirs, com carn ise tas,
bandanas e copos de chope feitos
de acrílico. Uma linha de

decoração também foi montada
para que todas as barracas
tenham a mesma identidade
visuaL A Stammtisch acontece
no próximo dia 30 e deve reunir
64 grupos, cada um com a sua

barraca, no calçadão. da
Marechal. Outra novidade é que
este ano as barracas vão estar

também a Rua Quintino
Bocaiúva.

A montagem das barracas
começa na sexta-feira, mas a

abertura oficial da S't�mmtisch
fica mesmo para sábado, às dez
horas da manhã com desfile
oficial com a presença de
autoridades e de uma banda.

As bebidas vão estar sendo
vendidas em três pontos, "São
duas as cervejarias oficiais: a

Bierland e a Eseinbahn, que vão

estar servindo chope. Um
terceiro ponto de vendas vai

servir refrigerantes e outras

bebidas multimarcas", disse um
dos organizadores Armandio do
Nascimento, Esta será a terceira

edição da Stammtisch. o calçadão da Marechal fica tomado de barracas durante o evenW
.' �

CORREIO TV redacao@jornatcorreiodopovo.comP

Barrada
Gisele Bündchen não deve mais participar da
abertura de "Belíssima'; da Globo. A grife
Victoria's Secret, com quem a modelo tem

contrato de exclusividade, não permitiu. É
que na novela ela apareceria usando lingerie
de outra marca.

Descoerta
No capítulo de "América" que vai ao ar no dia 19,
Haydée furta uma caneta e o marido vê.

Imediatamente, Glauco diz que a caneta é de um

médico que a esqueceu, mas Haydée dizque
não sabe do que ele está falando e sai com o

objeto escondido no lenço. Glauco fica

perturbado, mas tem certeza de que a mulher é

cleptomaníaca ao se lembrar do aviso de
.

Pimenta, que pediu para ele prestar atenção nos
objetos que somem quando Haydée está por
perto.

.

Contrato
Atriz de "Malhação" que vai
fazer novela ás 19h "Bang
banq; Danielle Suzuki, assinou
seu primeiro contrato longo
com a Globo. Ela será da

emissora por três anos.

Família Trapo'
A Record ofereceu a Tom Cavalcante estrelar
uma nova versão de "A Família Trapo': O título
ainda é da emissora, que-lançou o programa
em 1967 com texto de Jô Soares e Alberto
de Nóbrega.

No Fantástico
Longe da tevê desde "Mad

Maria'; Ana Paula Arósio volta à

telinha, agora, no "Fantástico': A
atriz grava, na semana que
vem, um dos episódios de
Damas e Cavalheiros.Com
texto de Cláudio Paiva e

direção de Maurício Faria, o
programa 'espionará' os
banheiros, e vai mostrar

situações inusitadas que
ocorrem neste disputado
espaço tão íntimo.Pedro Paulo

R�ngel e Diogo Vilela já
gravaram as suas participações.
Débora Bloch, Andréa Beltrão,
Pedro Cardoso e Marco Ricca,
são outros atores
confirmados.Damas e

Cavalheiros estréia, neste
domingo, dia 17, no "Fantástico':

Estréia
Uma festa de gala tomou conta do Jockey Clube
de São Paulo, na noite de terça-feira, O evento

marcou o lançamento da novela "Os Ricos
Também Choram'; do SBT, que estréia no próximo
dia 18. Estrelas da novela, como Ludmila Dayer,
Thaís Fersoza, IIdi Silva e Françoise Fourton,
atraíram os flashes. O ator Felipe Folgosi também
posou para fotos. "Os Ricos Também Choram" é a

grande aposta do SBT no campo da

teledramaturgia. Para concorrer com a Globo,
líder absoluta no segmento, e com aRecord, que
também está concentrando forças nos folhetins,
a emissora de Silvio Santos investiu em pessoal
de apoio e, principalmente, em atores que
tiveram experiência em grandes produções da
TV - casos de Ludmila Dayer, Felipe Folgosi e
Françoise Fourton.

E ainda
"Família Trapo'; se emplacar, deverá ocupar
na Record o horário que "Sai de baixo" tinha
na Globo. A idéia é capturar o público do
humorístico do qual Tom participou.

Samba
Alcione gravou participação na novela
"América': No' capítulo da próxima segunda
feira, a cantora vai aparecer como passageira
ilustre da limusine de Jota. Em companhia do

primo Waldomiro (Eri Johnsbn), Jota busca
Alcione no hotel e a leva para conhecer a

boate dos imigrantes, administrada por sua
amada mexicana Consuelo.

;r
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COMPETiÇÃO'

ESPORTE/GERAL

stadual de Handebol começou
ontem emJaraguá do Sul

hl Regulamento deste

�;� �o prevê ape,n�s uma
tapa para definir o

ampeão
'I I

I I
JARAGUÁ00 SUL - Mais de 200

á
I' tas de 13 equipes estão em
se, .

o taguá do Sul para disputar o

�mpeonato Estadual de
s

�ndeból na categoria cadete (16
los). Os jogos começaram às

'h30, no Ginásio de Esportes da
�creativa daMarisol e a final está
�rcada para este sábado, às 17h.

s I

i

equipes jaraguaenses daADHJ/
E estrearam ontem depois, da

lertura, que foi às 19h, e até o

I, chamento desta edição os jogos
'0 tinham terminado.
I No masculino são quatro

luipes em chave única. Além de
-

raguá do Sul, o grupo é formado
r Tubarão, Centro Educacional
ATC/Criciúma e Santa Clara/
ajaí. O thne jaraguaense é o atual

, peão daOlesc, competição que
�volve atletas com a mesma

,

de, mas para este ano o elenco
tá renovado. Segundo o técnico
verton Sales, o favorito para a

çnquista do título ,é Itajaí. "Mas
: osnos esforçar aomáximo para'
:nseguir chegar pelo menos na

A abertura da competição aconteceu na noite de ont�m no Ginásio da Recreativa da Marisol

final".
De acordo com o treinador, dos

14 atletas, apenas quatro são da

categoria e a grande maioria se

mantém para o próximo ano. "Isso
não quer dizer que não é um time

competitivo", comentou. Para ele,
I o fator de jogar em casatraz uma

responsabilidade maior para a

equipe. "É preciso se acostumar a
jogar com o público".

'

LINHA DE FUNDO,._____._.__,
JULIMAR PIVATTO.

Jogos Escolares
Na próxima segunda-feira, Jaraguá do Sul recebe a fase regional
do Jesc (Jogos Escolares de Santa Catarina). As competições vão

até na quarta-feira, com as seguintes modalidades: basquete, vôlei,
handebol, futsal, atletismo, tênis de mesa e xadrez. São esperados
mais de mil participantes das equipes classificadas dos cinco

municípios aqui da região: Jaraguá do Sul, Massaranduba,
Guaramirim, Schroeder e Corupá. As modalidades coletivas

acontecem no Ginásio de Esportes do Colégio Marista São Luís, o
atletismo será no Clube Atlético Baependi e o tênis de mesa será

no Parque Municipal de Eventos.

Só dois pontos
É o que falta para o piloto de
Massaranduba José Brayan
Soares conquistar o título
brasileiro de Motocross, na

categoria 50c(. No último
fim de semana, o jovem
atleta venceu mais duas

etapas da competição em

Divinópolis (MG) e com isso
soma agora 150 pontos, pois
ganhou todas as etapas até

agora. As duas últimas etapas
serão em Santa Catarina, mas
o lócal ainda não foi
confirmado.

Libertadores
Alguém arrisca um palpite
para a final de hoje no

Morumbi? De um lado,
uma equipe jogando em
casa e com um elenco

jnelhor. De outro, um time

aguerrido e que vem

superando a deficiência
técnica com muita garra.
Apontar um favorito em

qualquer decisão é-diflcil.
O que espero, é ÇJ!Je o jogo
seja mais solto e com,
menos faltas dó que o

primeiro.

[áno feminino são nove times Ginásio da Recreativa daMarisol,
divididos em duas chaves. No com os seguintes confrontos: Itajaí
GrupoA estãoCriciúma, Adeblu/ xCriciúma (Ferriinino) e Timbó x
Blumenau, Ideal/Forquilhínha e Jaraguá do Sul (F). À tarde, a

Balcan/Balneário Camboriú. A competição retoma às 14h30 com

ADHJ!FMEIJaráguá do Sul- está as seguintes partidas: Tubarão x

no Grupo B, [untó cdin ltajaí;' Itajaí'(Masculino). Balcan x Ideal
FigueirenseIFléirlan6pó1{s,rTimbÓ e" ,{ (FY! f\HébluxCríclUru:a (F),Tih\.Hõ"",
Centro Educacional SATC/ "x Itajaí (F) e [araguá do Sul x
Criciúma. Figueirense (F), esta última

Os jogoshoje iniciam às 9h, no _
marcada para às 19h30.

hrvenil da Malwee empata em
,

bgo marcado pelas expulsões
r;.,

Kreis Jr. 'disputa 5a etapa da

Copa Clio no Rio de Janeiro
: }ARAGUÁ DO SUL/CASCAVEL,
!p- um jogomuito nervoso, o time
�"Malwee/FME empatou em OxO
'�oSesc!SantoAmaro (PE) pela
Taça Brasil de Clubes Sub-20. Com
o resultado, os jaraguaenses não

j ppntuam e continuam com seis
ppntos'na classificação.·A partida
f9imarcada pormuita reclamação
e: duas expulsões no time da

I ,alwee: William e André. O
�rimeiro foi por causa de uma

cPtovelada e o outroporsimularuma
f�lta.

,
Com estes dois desfalques mas

A' 1
'

fie e Augusto que estavam

S�spensos, o técnicoRenatoVieira
rfelamou da arbitragem, pois acha
queos' biar Itros estão sendo rigorososdema' "E: ,IS. stamos nos sentindo
prejudicados H '

( )
. ,

: . oJe ontem Joguei
Oomd' d;

,

OIS esfalques e amanhã
�oJe) serãomais dois". Ele também
sd,e mOstrou irritado com a atitude
eWilliam did' I

e isse que a expulsão
,e e foi jusr "A: a. gente tenta
conversar c I�I om e es, mas parece quee es

-

nao entendem A' f
Com li d .' I ica

; Pica o pra gente também"� ,

reclamou.
Sobre o jogo, o treinador disse

que a equipe se defendeu bem, mas
não conseguiu criar boas chances
paramarcar. "Sentimos a ausência

dos desfalques e não conseguimos
concluir em gol", analisou Vieira.O

� timevolta a jogarhoje, às 14h, contra
'

o SãoCaetano ..

JARAGUÁ DO SUL - O piloto
Kreis [r. viaja hoje para 'o Rio de

Janeiro onde, no domingo,
disputa a 5ª etapa da Copa 'Clio.
A prova acontece �o
Autódromo de Jacarepaguá, e

pode ser a última competição a

ser disputada neste circuito, pois
ele será fechado para

construção de hotéis para os

Jogos Pan-americanos de 2007.
O jaraguaense pretende brigar
por pontos para melhorar a'

situação na classificação,
Atualmente ele ocupa a sétima
posição, com 24 pontos. A prova
terá transmissão ao vivo daRede

Record, domingo, às l lh,
Como o circuito do Rio de

Janeiro é o segundo maior da

categoria, Kreis JI, disse que é

preciso ter muita concentração'
e a competitividade será grande.
"Venho treinando muito a parte
física, pois é preciso ter muito

reflexo. Como temmuitos pontos
de ultrapassagem, a todo' tempo
você ataca e está 'sendo

atacado'Lcomentou. O circuito

• Com dois desfalques,
mas Ariel e Augusto que
estavam suspensos, Ó
técnico Renato Vieira

reclamou da arbitragem,
que na opinião dele está
sendo rigorosa demais.

• A partida foi marcada

por muita reclamação e

duas expulsões no time da

Malwee: William e André. O

primeiro foi-por causa de
uma cotovelada e o outro

por simular uma falta.

Kreis Jr. está em sétimo lugar
de Jacarepaguá tem 4.993 metros
e a média de velocidade fica em

torno de 140 km/h.
A liderança da Copa Clio é

de José Córdova, com 79 pontos,
seguido de Cláudio Gontijo com

67 e Elías jr, c.om49. o objetivo
do jaraguaense é terminar a

competição entre os cinco

melhores da competição.

I'

julimar@terra,cotn,br
'

�mnmnR6R6�R6R6R6R6mnR6RmR6RmRmUURmRmRmRU""�.�

Passeio ciclístico
No sábado a Fundação
Municipal de Esportes realiza
o passeio ciclístico "Paz no

Trânsito': A saída será às três
da tarde da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, com chegada
na Praça Ângelo Piazera. As

inscrições podem ser feitas
até na sexta-feira, na sede da

FME, ou até às 14h30 no local
da saída do passeio. Para
participar só precisa doar uma
caixa de leite. Haverá

premiação para a bicicleta
'mais enfeitada e para o

ciclista mais jovem e mais
velho.

. Fato inusitado
Coisas que só acontecem no

futebol carioca. Na terça-feira
o atacante Romário apareceu
no treino do Vasco e,

literalmente, assumiu o cargo
do treinador Dário Lourenço;
O jogador distribuiu os

coletes, fez uma preleção de
cerca de dez minutos e ainda
fez as m,uqança? no coletivo.

. ' :j
Constrangido, Lourenço se

. '1
limitou apenas a apitar alguns

I lances do jogo.

Guga e Ricardo Mello estão

confirmados nos jogos de sexta'
I

�: :
'.

,

,i
Uruguai e República Dominicana._ i
A decisão valerá a promoção para o' :
,Grupo 1.

.

;
No ano passado, Guga liderou' !

um protesto dos principais jogadores i.

brasileiros contra o ex-presidente da
Confederação Brasileira de Tênis
Nelson Nastás, e não disputou os

jogos daCopaDavis. Com o boicote,
oBrasil acabou caindopara a terceira
divisão da competição.

• Se passar pelas Antilhas

Holandesas, o Brasil

disputará a final do zonal
americano em setembro,
contra o vencedor do
confronto entre Uruguai e
República Dominicana,

JOINVlLLE - Gustavo Kuerten e

Ricardo Mello foram confirmados
ontem paraas partida de simples do
Brasilcontra asAntilhasHolandesas,
pela segunda rodada doGrupo 2 da
ZonaAmericana daCopaDavis. O
capitão. da equipe brasileira na

competição, Fernando Meligeni,
decidiu pela escalação de Guga e

Mello para as partidas de amanhã,
emjoínvílle, Santa,Catarina. André
Sá já estáconfirmandopara a partida
de duplas, no sábado, mas ainda não
sabe quem jogará ao seu lado. O
mais provável é que seja Ricardo
Saretta,

Mello é omelhor tenistabrasileiro
.atualmente no ranking de entradas
daATP.Ele ocupaoposto de número
51, o melhor de sua carreira. Sem
seu melhor jogador, Jean- [ulien
Rojer, 280º do ranking de entradas,
asAntilhasHolandesas convocaram
Raoul Behr, David [osepa e

Alexander Blom.

S� passar pelas Antilhas
Holandesas, oBrasil disputará a final
do zonal americano em setembro,
contrao vencedordoconfrontoentre

• Ricardo Mello é o melhor

tenista brasileiro

,

atualmente no ranking de
entradas da ATP, Ele ocupa
o posto de número 51, o
melhor de sua carreira.

�.CA@RINI1Q-=11! "

Uma Trãli�póffifdJcl defVij�:��
Lazer .. Turismo .. Fretamento
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Qual é o próximo passo?
O almeço já hàvia GÍlegaao fim

Para uma troca de idéja�$qbre consu
- Perceba - disse elél'que'hoje

ganha um aumentó; e passa a.gan
acrescents-sesclaro,

ir' rrva cabo emc

Luciano e Neni Junkes
.

Dose de Blues Stammtisch
Sábado dia 30, no calçadão da Marechal, a Por

Acaso não poder-ia, ficar de fora, e também estará

participando do Stammtisch deste ano, em um

enorme grupo de grandes amigosmontado junto
à

Choperia Bierbude e Comêat, "Alie Betrunken" será
a bandeira da galera, que desde já aguarda ansiosa
pelo dia de festa e descontração.

Marcada então para próxima quarta, dia 21,
mais uma noite diferenciada oferecida pela
Choperia Bierbude.À partirdas 22h o bluesman Rex
Johnson estará apresentando-se com todo seu

carisma no palco da choperia, embalando a noite
com seu repertório de rythmn blues. A pedida é
boa, programem-se

CENTER
SOM

371 2847 - 2752005

Refrigerador fashion
Autenticidade, ousadia e irreverência fazem do refrigerador Brastemp PLA 80L

um novo conceito em produto.Cavalera,lsabela Capeto eJum Nakao.além de roupas,
agora estampam também painéis para a porta o produto lançado pela marca que
têm ousado cada vez mais neste seqmento,

O refrigerador fashion tem o tamanho de um frigobar e rodas que facilitam a

locomoçâo.Os painéis assinados pelos estilistas sãoremovíveis.Segundo a Brastemp,
maismodelos serão lançados.O refrigerador custa R$1.599.

Arraial das Palititas
Dentro de .seu projeto de arrecadação de

fundos "Um simples gesto, uma grande alegria", o
grupo de amigas Palltitas promove neste domingo,
a partir das 17h no Atelier l.una.Della Cera (fundos
Hotel Nelo),uma festajulina com tudo a queotema
dá direito. As amigas ainda deixam sugestão para
quem for à festa que também leve 1 kg de alimento
ou agasalho para doação, e para entrar mais no

clima do quentão, pinhão e cia. também vá à
caráter.

Desde já asmeninas agradecem.

Tuning Spirit 8
E é neste final-de-semana que acontece a

edição do evento jaraguaense de tunin
Carreqado de novidades, além da exposiÇão'
campeonato entre os veículos haverá tarnoi
exposição de peças e acessórios, e o inédito Bi�i.
Contest, onde será feita a escolha da garota�
evento. O

Conheça as demais atrações e destaques p(
evento acessando o site www.tuninsirit.com.
O evento acontecerá dias 16 e 17, nos pavilhões
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�arqueMunicipal de Eventos.lngressosà R$s,OO; P
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àNa ComBat
GATE (Grupo Amplificado a Tecnologia Eletrônica), é o nome.

da balada que estará rolando neste sábado nas pistas da ComBat.
Será a terceira edição da festa pelo estado e sua primeira realização
em Jaraguá do Su I.

Com o aval. do prometer jaraguaense Chico Piermann e

levando à frente' os nomes do DJ Sandrinhq e São Rock eventos, a
festa já vem a todo folêgo repleta de atrações inéditas. Serão três

.

ambientes (Main Stage, Lounge e Chill out) é oito DJs. LOOp DK
(Balneário Camboriú), Liká (l.eloo), B-Vision (Llvê-Hypno),
Sandrinho (Hypno) e Léo Renan (Jaraguá do Sul) apresentarão seus
sets no Main Stage, o palco principal da casa. O lounge será o espaço reservado para o psy, tendo com:

. atrações os DJs Stuart (Jaraguá do Sul), Audio Cactus (LlVE - Balneário Cambóriú) e André Peh (Balneám
Camboriú). Para a galera que quizer dar um descanso de todo o agito,o bar externo estará preparadcp Irecebê-los como Chill out.

.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos em Jaraguá do Sul ao valor de R$1 0,90 na Loja Extrem11
Posto Mime daWalterMarquardt. . I

s(

se

e

Pit top da KIKAR
lnspeção veicular gratuita de vários ítens como

amortecedores, pneus, escapamentos, suspensão, freios e

o teste de qualidade do combustível. Distribuição de pinhão,
quentão e pipoca, brincadeiras para criançada com a Turma
do Miguelito. Sorteio de brindes, como diária no Hotel Vale
das Pedras, um cachorrinho "Cofap" e uma troca de óleo.

.
.

Data: 16/julho Sábado - Local: Posto Mime 5, próximo ao

Kolhbach. Horário: 8:30 as 17:30

,IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




