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MALWEE

Está confirmado, Éka vai
para o futsal espanhol

I
- PÁGINA 7

CRISE

Produtores de banana não
conseguem cobri'," os 'tustos
Os produtores da fruta em

Corupá vem acumulando

prejuízo desde. setembro
do ano passado. Os valores
pagos hoj e não são

suficientes nem mesmo

'para cobrir os custos com a

produção, A caixa com 20

quilos, que custa cerca de

R$ 3,00 para ser produzida
e que em 2004 chegou a ser

comercializada .por R$
8,00, hoje está sendo

vendida a R$ 1,00. O

secretário de Ad

ministração e Finanças de

Corupá, Oto Weber, disse'
que a crise já se refletiu no

comércio do município.
"Está tudo parado, desde
bares até oficinas',.. ,

ti lamenta, _ PÁGINAS

N° 5, 1 86 R $ 1,25

mínima: 10°
• Sexta-feira de
sol e nebulosidade

___ variável, sem previsão

.. dechuva

",'",',/1
,', t'"

mínima: 14° Máxima:24°máxima:200
HOJE: • Quinta-feira de

sol e nebulosidade

-,,-
__ variável, com

pancadas isoladas

de chuva

SUCESSO

Acabou ontem, com saldo positivo de aqendamentos
e um público de aproximadamente 300 pessoas, o 30
Encontro de Negócios Internacionais, promovido pela
Cambra. Para próxima edição vão ser convidados mais

países e as atividades devem ser ampliadas. - PÁGINA4

OPORTUNIDADE

Centroweg está com inscrições
abertas para jovens estudantes.

- PÁGINA4

ARTE

5° Festival de Formas Animadas

vai trazer grupos internacionais
.

- PÁGINA6

f
Ie

CROMOART
c o M UNI C A ç Ã O'

www.studiofm.com.br
í�;f:;;�;!I; :.,�,Ú;-,>'
,Hel:47 370,7919.1"3700816

< .,�..._ )"f,.::"� ... •
,

'� E-mail crornoarte@terra.com.bl
'

A:, .:_: ': :��.� .»:. :f,) N

"

.. ,

'"

,

»Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA.21 de julho de 2005

OPINIÃO

129 anos ...de vida

OPINIÃO
,

,
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•

Caiu a máscara
I
I Bastou a oportunidade

pàra que o ético PT se

lambuzasse nas maracutaias

oficiais que tanto combateu
n� oposição. A cada dia

surgem novas evidências dó
envolvimento de petistas em

e�quemas fraudulentos 'e em

a�ões suspeitas realizadas em

Ó�gãos da administração
"1·

fêderal. Já foram comprovados
saques vultuosos de pessoas

ligadas ao PT no Banco

Rural, tráfico de influência
nas sendas do poder central,
com recompensas generosas
aos intermediários, irre

gularidades na prestação de
côntas da legenda, caixa 2,
entre outros atos ilícitos. Aos

pbucos, o cerco se fecha e a

c�pula do PT se vê cada vez
0,

dmais acua a.

o; Documentos bancários

c@mprovaram que. a DNA

Bropaganda, de Marcos

Valéria, fez pagamentos em

dinheiro a pessoas ligadas a

petístas, entre eles o ex-

?J. FRASES
Ir:

"

presidente da: Câmara João
Paulo Cunha e o líder do PT
na Casa, Paulo Rocha. Márcia

Regina' Cunha, esposa de João
Paulo, fez pelo menos um

saque de R$ 50 mil; Anita
Leocádia Costa, assessora de
Rocha, R$ 320 mil; Vilmar
Lacerda, presidente do PT de

Brasília, R$ 50 mil; Raimundo
Ferreira da Silva Jr., vice-

presa, que atua nas áreas de

gás e petróleo, venceu

'concorrência de US$ 90'
milhões para reformar a

plataforma P-34 da Petrobras.
Na esteira dos escândalos
oficiais, aparecem também

agentes da administração
federal envolvidos em

esquemas suspeitos. A

situação atual se assemelha ao

II>- O PT mandou às favas os escrúpulos
de consciência, os compromissos éticos
e deu férias ao pudor

presidente do PT de Brasília,
R$ 100 mil; deputado [osias
Gomes da Silva, presidente
licenciado do PT da Bahia,
dois saques de R$ 50 mil.

.

Para piorar ainda mais a

imagem do PT, há indícios
fortes de que o ex-secretário

geral do partido, Silvio Pereira,
foi presenteado pelaGDKcom'
um Land Rover Defender
2003, de' R$ 73,5 mil.

Coincidentemente, a em-

governo Collor de Mello e ao

período sombrio da ad

ministração FHC, quando
surgiram as denúncias de

corrupção.
A confirmação de

irregularidades promovidas
por petistas - talvez com a

conivência (?) do Planalto -

demonstra que existe um

abismo imensurável entre o

discurso moralizador do PT e

a prática de alguns de seus

integrantes, especialmente da

cúpula do partido. Percebe-se
que mandaram às favas os

.

escrúpulos de consciência, os
compromissos éticos e deram
férias ao pudor. A sensação é

que o país está pilhado por

quadrilhas que atuam nos

poderes, alimentando a

corrupção e manten.do o

Brasil no ranking da
bandalheira oficial.

Não podem impedir as

investigações, como acorreu

no governo Fernando

Henrique. Para o bem de
todos e felicidade geral da
nação, as maracutaias

cometidas pelos políticos, de
todos os partidos, estão vindo
à tona e sendo comprovadas.
Apela-se para que a apuração
dos fatos ,seja séria e

responsável, como exige a

situação. Por outro lado, os

eleitores que terão, em 2006,
a oportunidade de extirpar da
vida política do país essa

escória.

(J

"A consciência nossa, da nação brasileira, sabe como se faz uma campanha. Todo mundo
<conhece alguém que fez campanha de vereador?
o) I. "" .", :;, "

J* Do ex-tesouteino do PT, [)elúbiQ"Soares, �11) depoimento à CPI dos Correios

I Fatos & Pessoas I
. Fernando pond

�!�..

�JA privatização do Besc

,(: passaria pela política
A�� participar ontem pela manhã da

!rauguração do novo ambiente de auto
,,ªlendimento do Besc Fácil no calçadão
da Rua Felipe Schmitd em come

moração aos 43 anos do banco, o diretor
.adminlstrativo Jorge I.:orenzetti disse

�éfue considera irreversível a priva
'tlzação da instituição caso o PSDB e o PFL

:.assumam novamente oGoverno Federal.

lorenzetti, fundador do PT em 'Santa

'Çatarina, calcula que neste ano o Besc
·

vai apresentar um lucro de mais de R$
40 milhões, depois de dois balanços
:5�uperavitários em 2003 e 2004. Em 2002,

. : o prejuízo tinha sido de R$ 1,2 bilhão.
i Para Lorenzetti, o banco tem que
continuar nas mãos do.Governo pelo seu

papel social. "Para se ter uma idéia,
estamos presentes em 290 dos 293

i municípios càtarinenses e em 60 deles

i estamos sozinhos': dlsseo diretor

: admlnlstrativo, A inauguração foi feita

"pelo presidente do banco, Eurídes
:'Mescolotto, que lembrou ser este o

· terceiro 'ambiente de auto-atendimento
que inaugurava estava semana. Hoje, dia

·

do aniversário inaugura o quarto, junto
com a agência São José (Campinas).

Ponte do Ano Bom
A presidente da Câmara de Vereadores de

Corupá, Bernadete Hillbrecht, esteve
esta semana com o prefeito de São Bento
do Sul, Fernando Mallon, para tentar

resolver de vez a construção da nova

ponte do Bairro Ano Bom, que fica na

. divisa dos dois municípios, mas está no

território de SãoBento. A reforma já tem a
, garantia do secretário de Infraestrutura
Mauro Mariani. Como contrapartida ao

Estado e a São Bento, Corupá ofereceria
mão-de-obra e outros insumos. Só não

pode pôr dinheiro por causa da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que proíbe
aplicação em outro município.

Origensdo lucrç
Jorge Lorenzetti informou que, depois da
quebra do banco Santos, as aplicações nos
fundos Besc explodiram. Só no primeiro
trimestre deste ano, entraram RS 400 milhões
e os fundos mais de RS 2 bilhões:

Prova de confiança
Tanto Mescolotto como Lorenzetti atribuem à'

confiança da população catarinense o fato de
Besc ter sido recuperado. Lorenzetti deu corno

exemplo disso a indústria jaraguaense Malhas
Malwee, que apesar de todo o. processo de
corrosão passado pelo banco não só manteve
suas contas no Besc como também aumento.u
seus depósitos. Lorenzetti informou ainda que
o posto da Malwee receberá uma das 170

novas máquinas.

Postodo Fórum
A inauguração do novo Besc Fácil na Capital,
ontem, contou com a presença do diretor
Francisco Alves e do editor-chefe Fernando

Bond, do Correio do Povo. Ambos levaram ao

diretor administratiilo Jorge Lorenzetti um pedi
do do presidente da Associação Comercial e
Industrial de Corupá, Herrmann Suesenbach,
que há cerca de um mês esteve na presidência
do banco junto com o presidente da sub
seccional da OAB, Osmar Graciolli, reivin
dicando o retorno do posto de atendimento no

Fórum de Jaraguá. É um problema grave:
centenas de pessoas que diariamente precisam
fazer o recolhimento de guias muitas vezes
têm que ir a pé à agência central.

Salvando a lavoura
Para amenizar a situação dos produtores
de arroz da região Sul, o ministro da

Agricultura, Roberto Rodrigues solicitou
ao Banco do Brasil, a adoção de
mecanismos previstos no manual do
crédito rural e de outras alternativas

aplicáveis para ampliar o prazo de quitação
>

de dívidas de custeio ematé 90 dias, para
viabilizar uma melhor comercialização da
safra. Para o ministro, a prorrogação das
dívidas de custeio representa um avanço
nas ações para diminuir os efeitos da crise

do setor, em decorrência de fatores como

valorização do câmbio, custos elevados,
problemas climáticos e baixo preço de

alguns produtos. Ah, se bananicultura
também tivesse essa prerrogativa ...

fbond@ibest.com.br
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Fernando Bond

Aniversários podem ser uma

boa oportunidade de reflexão
em nossa vida. Momento de
analisarmos o que já
realizamos, ponderarmos sobre
o que fazemos do presente e o

que sonhamos para o futuro.O
aniversário de nossa cidade
também pode ser ummomento de reflexão coletiv'. a

para nós, jaraguaenses, tanto para os "de ,fato"
como para aqueles que um, dia escolheram est;
terra para viver, amar, trabalhar e ajudar a construir
sua história e o que ternos hoje. 129 anos de
trabalho, de construção, de tradição, de
solidariedade de um povo acolhedor, e amigoj'de
um povo que não desiste de acreditar nem de
investir em sua cidade. 129 anos de ... vida,Vida
que se renova em Jaraguá a cada novo amanhecer,

- nos convidando a apreciar suas belezas natura�
que não sucumbiram ao progresso.

I

Quanto mais ouvimos as histórias de noSSO!

antepassados, apreciamos antigas fotos ou lemo!
sobre a saga dos povos heróicos que aqui um dia
chegaram, mais nos orgulhamos de aqui estarmos,
atualizando esta história e provando oque um dia
disse o poeta: que "a história não é carroça
abandonada numa beira de estrada ou numa estação
inglória ... "

Quando falamos em refletir sobre o passado,
lembramos da importância do imigrante (o italiano,

I

o hungarês, o polonês, o africano, o alemão )
aquele que desbravou onde nada havia. Quando I

falamos em refletir sobre o presente também não

podemos nos esquecer da importânciados que ainda
continuam chegando a esta terra, com o intuitoe
acrescentar, somar-se a essa gente batalhadora. Ser

preconceituoso com os "de fora" seria negar nos
, passado, pois, afinal de contas, [araguá do Sul
também foi construída pelos "de fora" - de tão longe
deste país, vindo em busca de um novo mundo.
Unindo passado e presente, não podemos deixar
de olhar para o nosso colono e para nossa guerreira
mulher jaraguaense, que construíram, nas colôniasl)'com suas próprias mãos, o que hoje temos e somo!,

Ao refletir sobre o presente, vemosque Jaraguil
é, sem dúvida alguma, a cidade da oportunidade.!
Oportunidade para quem tem grandeza de espírito. 1

E a prova disso é o progresso, a olhos vistos, ��elhoje Jaraguá apresenta; destaque no cenanojbrasileiro como 3º pólo industrial de Santa

Catarina, Educação que é referencia no estadoe
no país, grandes indústrias e empresas (:
mundialmente conhecidas) ao lado de pequena
e médias indústrias e empresas ( não meno)

importantes ). A valorização de nosso idoso'

exemplo para nossa juventude. Quadro qu�

compõe esta dualidade que tanto nos agrada -aq

mesmo tempo que mantém suas mais singela)
tradições e costumes,

é também uma cidade
d· 'o �

progréssista. E a manutenção desta tra lça
cultura depende de todos nós, e esta deve ser urna

de nossas reflexões para o futuro: não deixar morr�1 I'
nem esmorecer o ideal pelo qual nosS�! ;
antepassados tanto lutaram.E por fim, quan o

(

refletimos sobre o futuro é preciso sonhar e lut�

por um desenvolvimento sustentável que prese!\,1
nossas belezas naturais e' não agrida nOS!O

·�oprivilegiado meio ambiente.Temos.: a!ll!
.

. �
jaraguaense, muitos motivos para comemorar�Oa.orgulhar de nossos 129 anos de ... plenitude de

_. CORREIO DO POVO
Diretor

Francisco Alves

'1
O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve�
quintas-feiras nesta coluna
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� Expansão

POLíTICA
irWd&w&4m&Wgq & ; HSi*FW@fW14§kd'diMa ' �

� Posição
o líder do governo na Câmara de

Jaraguá do Sul, Ruy Lessmann (PDT),
considera um "despropósito" a

possibilidade de integrantes dos

partidos que integram a aliança "Viva
Jaraguá" filiarem-se ao PMDB, como
está sendo especulado nas rodas

políticas da cidade.
"Nosso programa de governo, ancorado
no Plano 22, foi vitorioso. Temos

,

compromissos com a sociedade, e não

podemos abandonar as diretrizes·
estabelecidas anteriormente. Aliás, não
vejo porque mudar; declarou.

� Otimismo
o PMDB da microrregião trabalha

com a possibilidade de eleger um
deputado estadual no ano que vem.

Apesar dos pesares, a direção
regional acredita piamente na

possibilidade. Um peemedebista, que
preferiu não se identificar, revelou a

ratão do otimismo. "O PMDB ainda
tem muitos militantes. Além disso,
tem gente de outros partidos que
trabalha para nós. O prefeito de

Guaramirim, por exemplo, é do PFL,
mas fará campanha para o irmão, que
é do PMDB'; apontou.

� Emprego ,

O nível de emprego com carteira "�<j
assinada no país cresceu 3,92% no

primeiro semestre. De janeiro a junho
foram criados 966.303 novos postos de

trabalho, segundo melhor resultado [. q

histórico para o período. Nos últimos ,;:,[
doze meses, 1.454.923 empregosú ','

formais foram criados, crescimento de • rt

6,02%. I �J;,:
O setor. de serviço foi o que mais

,

')
empregou - 351.120 novos postos de

.

trabalho =, seguido pela indústria .deP: '5

transformação - 194.039 - e agricultura'< (;

- 187.493. ,.r)
mosaico@jornalcorreiodopovo.com,br 'l

-
-)'(

PARTIDO DOS TRABALHADORES

,

Está marcada para os próximos dias a

oficialização da fundação do PDT em

Guaramirim. A coordenação regional da
legenda aguarda apenas "alguns deta
lhes" para definir a data. A comissão

provisória será formada por cerca de
30 pessoas, entre elas, candidatos a

vereador na eleição do ano passado,
lideranças comunitárias e políticos de
outros partidos da cidade.
Schroeder também está na mira dos

pedetistas. As articulações já foram

concluídas, falta apenas formalizar o

partido.

Luta" e "Democracia Radical".
A eleição acontece no dia 18

de setembro, em nívelmunicipal,
estadual e federal. Cinco chapas
estão inscritas na disputa estadual:
Articulação de Esquerda, de
Milton Mendes, Movimento
Socialista, Ação Popular Socialista,
o Trabalho e a representada por

Mazzioni, que tem o apoio do

'deputado estadual Dionei Walter
da Silva, do deputado federal
Carlito Meers e da senadora Ideli
Salvatti,

Mazzioni, que é Chapecó e já
.foípresírlente do Sindicato, dos
Servidores Públicos daquela
cidade, defende uma maior

participação do presidente nos

pequenos municípios e dedicação
integral ao partido, tanto que o

lema da campanha é "Presidente

presente".
O candidato defenda o projeto

do governo federal, mas reconhece
que a crise atual do PT tem

atrapalhado a defesa do governo
Lula. "Nossa intenção é a

uma votação interna. "Quando foi
que decidiram que Raulino seria o ,

candidato? Por acaso' o Nora é

dono do partido e pode escolher os
candidatos por conta própria, sem
ouvir os outros filiados"? questiona
Correa. Segundo ele, Raulino não
teria condições de se eleger. "Ele
não faz nem cinco mil votos",
arrisca.

Correa afirma ainda que já se

colocou à disposição .corno pré
candidato, mas não obteve resposta
de Nora. "Es.tou me sentindo
desvalorizado. Durante a

campanha, me prometeram um

cargo na Prefeitura, de diretor do
ISSEM, e não me deram. Fui usado

. .Candidato à presidência
estadual visita a microrregião

Mazzioni visita a região com o presidente do PT, Leone Silva

afirmação do governo Lula",
resume o candidato.

EmJaraguá do Sul apenas uma
chapa está concorrendo,
encabeçada pelo presidente do
Sinte (Sindicato dos Traba
lhadores na Educação), Sebastião

Camargo.O prazo para a inscrição
de outras chapas terminou ontem.
O presidente do partido, Leone
Silva, atribuiu a não organização
das outras tendências o fato da

eleição acontecer com apenas uma

chapa e um nome de consenso.

rY1ARIA HELENA DE MORAES

Cinco chapas estão
ihscritas na disputa
I

�ela presidêncí.a
em Santa Catarrna

j ]ARAGUÁ DO SUL - O

andidato à presidência do PT de

$anta Catarina pelo campo

rajoritário, professor Lizeu

�aZZiOni
esteve ontem em Jaraguá

Sul e outros municípios da

cit(Í)rr.eg�âo para apresentar i as.
Propostas: de trabalho da chapa

!o:mStruindO
o novo Brasil e a nova

anta Catarina". Mazzioni

onversou com lideranças petistas
�m busca de votos. Caso seja eleito,
campomajoritário assume pela
rimeira veza presidência estadual
o PT, hoje nas mãos da corrente
'Articulação de Esquerda", do
tual presidente Milton Mendes.

p campomaioiitárío é composto
elas tendências"Unidade na

J fâmara de Vereadores faz um balanço das atividades em 2005
, I DA llilDAÇÃO - Nó primeiro no plenário 116 projetos de lei de ACâmararemanejouR$1.475 Autista),Apae(AssociaçãodePais

�semestre
desse ano, a Câmara de autoria do Legislativo e Executivo. milhão do orçamento próprio para eAmigos dos Excepcionais) e Rede

le er�adores de ]a:aguá realizou 36 Dentre as matérias apresentadas diversas entidades e instituições, Feminina de Combate ao Câncer;
, ; essoes ordinárias na Câmara de pelos vereadores, destaque para as dentre elas: hospital]araguá, R$ 200 R$ 200mil divididosentre o [uvenrus

r I ereadores, nas segundas e quintas- indicações que totalizaram 365 mil; R$ 120milpara 250 ressonâncias e futsal daMalwee.
ai feirás,das 19às21 horas.Apenas uma aprovadas, sugerindo medidas de magnéticas; Bombeiros Voluntários, Durante o espaço aberto nas

e' ressão extraordinária foi registrada interesse público para prefeitura, na R$ 90mil; R$ 80mil para três clínicas sessões ordinárias para entidades,

�mm81oparavotaçãodeprojetode saúde, infra-estrutura, educação, de recuperação de dependendes instituições e prestadores de serviços
t� que des'tinav: recur�os para o entre outras áreas. Também foram químicos; repasse de R$ 32 mil apresentarem as atividades
ntrode TradIçoes Gauchas Laço apresentados e aprovados pelos' ao Rotary para construção de desenvolvidas, participaram 23

araguaense. vereadores três requerimentos, 18 creche; R$ 60 mil divididos entre a pessoas, dentre eles representantes
Nesse período foram aprovados moções e 14 pedidos de informação. Ama (Associação de Amigos do daOrdem dos Advogados do Brasil

lFiliado cobra debate para decidir candidatura estadual
}ARAGUÁ DO SUL - O

��s�achante Everaldo Corre a,

d
la o ao PL de Jaraguá do Sul
esde 2003 d··· di d'

.se lZ ln igna o com

amdicaç- dId '

ao o nomedo presidenteaCama d ViD
ra e ereadores Ronaldo

1�aulino .

,

d
como candidato a

eputado d 1esta .UÇ! pelo partido. Onome de R I'
Il'd

au mo foi citado peloI er do PL L ' ,

" '
. eomdas Nora em

11enorta· d
.

Id' gem o Correio do Povo
I esta semana como o repre-

I s,entante d '

el '

o partIdo na disputaeltoraldI o ano que vem.

I Deacord'
n-

o com Correa Nora
I
ao a

' ,

anu
gIU' COm seriedade ao

�
nClar bli

pre�' ,pu Icamente unia
erenclad de or em pessoal sem

9 W

Correa se lança candidato

para conseguir votos e agora sou

ignorado. Acho que são racistas",
afirma Correa.

O presidente da Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino, disse
que Correa pode se tranqüilizar.

Raulino pede tranquilidade
"Sou candidato a candidato. Se
tivermais alguém interessado, que
se pronuncie", afirma Raulino.

Segundo ele, toda essa questão
deverá ser definida até o fin'al de
setembro.

Delúbio provoca adversários

durante depoimento à CPI
DA REDAÇÃO - Delúbio

provocou protestos entres os

integrantes da CPI ontem ao dizer

que os congressistas sabem como

são feitas as campanhas eleitorais.
Em seguida, o ex-tesoureiro se

desculpou. "Desculpe, não quis
ofender a ninguém."Já nas suas

primeiras considerações, Delúbio
negou a existência o esquema do
'''mensalão''. 'INãotempagamento
de mesada do PT a partidos. Não
tem orientação de votos".

O ex-tesoureiro já Usou o habeas

corpus para deixar de responder
perguntas relativas aos .saques no

Banco Rural e o repasse de verbas

para o PTB. Indagado sobre as

pessoas indicadas para retirar

dinheiro na boca do caixa, o ex

tesoureiro disse: "Eu prefiro me

reservar ao direito de não declinar
os nomes de quem recebeu (o
dinheiro do caixa dois) ".
Sobre a relação dos petistas com o

PTB, Delúbio respondeu que as

informações serão tratadas "no
momento certo"."As investigações
da Polícia Federal, do Ministério
Público e das CPIs vão esclarecer
os fatos", acrescentou.

Sobre os empréstimos feitos

junto ao BMG, Delúbio disse que
pagou R$ 800mil em juros até 2004
-ele não espeficou o mês. O ex

tesoureiro confirmou que o

publicitário Marcos Valério
Fernandes de Souza, que era

avalista do empréstimo, pagou
uma parcela de R$ 300 mil.O

empréstimo era de R$ 2,4 milhões
e está emR$ 2,7 milhões, segundo
Delúbio. "Se não pagarmos até

setembro, o banco vai executar o
PT".

Do Banco Rural, segundo
Delúbio, nada foi pago do

empréstimo de R$ 3 milhões, hoje

I) f_)

emR$ 7 milhões. Valério tambéIl)g
foi avalista da transação "O Bancq.,
Rural tem cobrado, mas não tem",
rolado o empréstimo", diss'��
D lúbi d oq
e u 10, acrescestan o que os

gerentes estão cobrandIÓ::l
"informalmente" os pagamenros'Ü'

Mensalão- A ex-mulher do

presidente do PL, Valdemar Costa>
Neto (SP), Maria Christindl
Mendes Caldeira, afirmou ontem!
que seu ex-marido recebeu, '

recursos do tesoureiro �cq'
licenciado do PT Delúbio Soares.
"Do governo não, do PT não, mas :
do Delúbio sim", disse ela, em1'referência a quem teria dado
dinheiro para o dirigente do n,

,

Maria Christina, no entanto, não:
soube dizer quanto Costa Neto I'recebeu nem quantas vezes. Disse
ainda que nunca viu o dinheiro.,
Ela confirmou que Waldemarl
Costa Neto e Delúbio Soares'

mantiveram vários encontros, noT
hotéis GrandMercury (São Paulo)
e Blue Tree (Brasília). "Sei quedes
se encontravam nos hotéis porque
o Waldemar me ligava do lobby,
dizendo que estava esperando o

Delúbio, Segundo ela, Waldemar
e o deputado Carlos Rodrigues
(conhecido como Bispo Rodrigues) ,

conversaram pelo telefone,
falando sobre uma operaçã,�
financeira. "

Desde o ano passado, Marta
Christina e Valdemar travam uili'i

briga na Justiça. Ela o acusa áe
impedir que pegue suas roupas,
guardadas na casa em que viviam.
Elemove contra ela uma ação P<Qf
tentativa de extorsão. Hoje, nUfjl
novoround, os advogados de 11arya
Christina entram no STf
(Supremo Tribunal Federal) com. .

uma queixa-crime contra Valdé
mar por causa dessa acusação.

',i

Noite Gaúcha com o Grupo Minuano c'

'J

nesse sábado, dia 23, no CTG Laço Jaraguaense."Ve- �
nha de mala e cuia.o mate é por nossa conta'lnqres-"
sos antecipados: Demarchi Carnes, Casa Campeira, �
Posto Marcolla, PostoMarechal, Gauchita, Smurfs tan-;
ches.

(ia da Picanha
Uma nova opção em Comércio de Carnes,
situado na Rua Domingos Rodrigues da

Nova, 483, centro.Telefone para contato:

(47) 372-2424

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Arrecadação recorde
A sociedade brasileira pagou R$ F7,561 bilhões em impostos no

primeiro semestre do ano, um crescimento real de 6,19% na'
comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado é
recorde para o período.Entre 0S destaques da arrecadação, estão a

Cofins e o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.No primeiro caso, o

tributo recolhido pelas empresas representou 22,29% de tudo o que
foi arrecadado em impostos neste ano até junho -R$ 39,584 bilhões.
Em fevereiro de 2004 a alíquota da Cofins subiu de 3% para 7,6% - um

aumento de mais' de 153,3%. Com o aumento da alíquota, terminou a

cumulatividadedo tributo,que incidia sobre todas as etapasde produção.
Já a arrecadação do IRPJ foi a que mais cresceu no período, 21,42%, e
totalizou R$ 26,070 bilhões. O IR como um todo -que inclui o cobrado
da pessoa física e o retido na fonte - arrecadou R$ 61,388 bilhões no

primeiro semestre do ano, um crescimento de 11,30%.

Fusões
. Um número recorde de fusões
\

e aquisições entre empresas
marcou o primeiro semestre de
2005 no Brasil. Foram 170 ope
rações, contra 123 no ano

passado. Dessas, dez
envolveram companhias de
Santa Catarina. Entre as

principais operações, destaca-se
a aquisição da rede de Lojas
Base, com sede em Chapecó, e
da Madol, de Joinville, pela rede

paulista Magazine Luisa.

Reflexão
De acordo com a sucursal
catarinense da Associação
Brasileira de Recursos Humanos

(ABRH), junho foi o primeiro
mês do ano em que as

demissões superaram as

contratações na indústria formal.
Na oitava edição mensal da

Pesquisa de Indicadores de RH, a
diferença de 0,06% não é

significativa, mar exige uma

reflexão sobre a atual conjuntura
econômica.

Crescimento
Mesmo sendo estimado entre

US$ 225 e US$ 300 milhões, o
mercado de segurançà da infor

mação no Brasil deve crescer,
devido às crescentes demandas

por novas tecnologias que
dêem maior garantia aos siste
mas de tecnologia da informa

ção, avaliam especialistas do
setor. Na mesma proporção
deve crescera oferta de oport
unidades de emprego na área.

Em baixa
Os setores madeireiro e de

papel foram os principais
responsáveis pelo desempenho
negativo. A indústria alimentar e
a têxtil contrataram mais. A

região Nordeste sofreu a maior

retração do Estado. Porém, no
acumulado dos últimos oito

meses, o saldo ainda é positivo
para a indústria catarinense em
cerca de 4%.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,343 2,345 .Â

Paralelo 2,547 2,647 Â

Turismo 2,300 2,450 Â

• Cotação Euro . Compra Venda

2,858 2,860 AI.

·CUB R$: 861,11 (julho)

·Indices Pontos Oscilação

Bovespa 25.704 1,72% .Â

Dow Jones 10.689 0,40% .Â

Dasdaq 2.188 0,71% Â

• Poupança (%) 0,8028

Quina
concurso: 1474

03 - 06 - 25
40 - 54

concurso: 683
02 - 11 - 12

35 - 40 - 43

�;,� . Lotomania Loteria Federal
concurso: 537.

05 - 17 - 21 - 24 - 29 - 3'1 - 36

38-51-5360-61-66-72
74 - 76 - 84 - 88 - 93 - 98

concurso: 03953

1 ° Premio: 13.748
2° Premio:.71.304
3° Premio: 26.201
4° Premio: 12.481

5° Premio: 47.191
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
,

Saldo positivo e projetos de
. '. .

crescimento para o ano que vem I I
MARIA HELENA DE MORAES

� 30 Encontro de

Negócios terminou
ontem. Organizadores
planejam o próximo

}ARAGUÁ DO SUL - Com um

saldo positivo de agendamentos e um
público de aproximadamente 300

pessoas nos três dias do evento,
terminou ontem o 3° Encontro de

Negócios Internacionais, promovido
pela Cambra (Câmara de Negócios
Internacionais), Acijs!Apevi eUnerj.
Palestras, seminários, painéis e rodada
de negócios, além da apresentação
de bancas de estudantes de
Comércio Exterior e Marketing da
Unerj fizeram parte da programação.

Na avaliação do presidente da
. Cambra, empresárioGuida Bretzke,
o objetivo do evento foi totalmente
cumprido. De acordo com ele, o
Encontro não foi projetado para o

fechamento de negócios, mas sim

para facilitar e inserir os empresários
nomercado internacional. "E isso nós

conseguimos plenamente", afirma o
presidente. Como empresário, ele
salienta quemanteve contatos com
as Câmaras de Negócios da China,
Cone Sul e Alemanha. A Bretzke

Aproximadamente 300 pessoas participaram do 3° Ericontro de Negócios Internacionais em Jaraguá

Alimentos já exporta para 25 países.
Odiretordenegócios daCambra,

Alex Becker já pensa na próxima
edição do.evento e anuncia para o

ano que vem a presença de mais

países. '�primeiraediçãodoEncontro
foipara divulgar aCambra, a segunda
para consolidar e a terceira serviu para
mostrarque é possível profissíonalízar
as relações comerciais", assinala
Becker. De acordo com ele, duas

Biblioteca Rui Barbosa tem

programa' especial para férias

empresas já demonstraram interesse

em apoiar o evento no ano que vem:
a Secreb e a multinacional DHL,
especializada em transporte.

O lançamento do Programa
Exporta Cidade, que' deveria
acontecer hoje, no Centro

Empresarial foi adiado para agosto.O
dia ainda não foi definido porque

depende da agenda de trabalho do
Ministro do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior, Lun
Fernando Furlan. O lançamentooo
Programa Exporta Cidade foi adiaoo °

justamente porque oministro, quek
questãode participar; não estáno001

O 3° Encontro de Negócio!
Internacionais foi promovido peh
Cambra, Acijs!Apevi, Prefeitura,lf Th
Secretaria de Desenvolvimento
Regional e Convention & Visiton o

Bureau.

}ARAGUÁ DO SUL - As férias
f'

escolares estão começando e para
atrair opúblico infantil, aBiblioteca
Pública Rui Barbosa programou
para todas as sextas às três da tarde
a "Contação de Histórias". Além
do acervo commais de 28 mil livros
e 21 assinaturas de periódicos, entre
jornais e revistas a biblioteca
oferece outras opções além da

leitura, como o projeto "Arte
minha", onde é cedido um espaço

para exposições.
Até o dia 30 deste mês está.

exposta- na biblioteca é a mostra

composta por trabalhos de alunos
do Cmei (Centro de Educação
Infantil) Gertrudes Kanzler, com
crianças de 3 a 4 anos. Os trabalhos
foram conduzidos pela professora
Nelsi Terezinha de Souza Konell
Pereira. Outra exposição em

andamento é "Jaraguá do Sul -

129 Anos de Cultura", montada
em comemoração ao aniversário da
cidade, na próxima segunda, 25.
Estão expç>stas obras de escritores
jaraguaenses e sobre a cidade.

O projeto de contação de
histórias é anual. "Normalmente
a gente agenda excursões das
escolas, mas agora nas férias

Centroweg está com inscriçõs e

abertas para processo seletivo
resolvemos d e ixàr um dia
reservado para isto", disse a

supervisora da instituição, Dianne
Katie Konnel Chiodini. As
histórias serão escolhidas de
acordo com a idade das crianças
presentes. "Temos histórias de

.

bruxas, de fadas e os clássicos da
literatura infantil".

RECADASTRAMENTO -

A Biblioteca está promovendo
também o recadastramento de
todos os leitores associados desde
1983. Dianne pede aos sócios da
biblioteca que atualizem'os seus

dados através do e-mail

biblioteca@jaraguadosul.com.br,
pelo telefone 275-1300 (ramaI30),
ou ainda pessoalmente ou por carta
na Rua Ida Bona Rocha, 101,
Centro.

PARA SER SÓCIO - Para
se associar a biblioteca e ter acesso

ao acervo é necessário a

apresentação de um documento
pessoal e um comprovante de
residência. Além disso é preciso
pagar uma taxa anual de R$ 2.

Hoje a biblioteca temmais de 13,3
mil sócios e está aberta de segunda
à sexta-feira, das 7h às 19h e aos

sábados, das 7h às Uh .

DA REDAÇÃO - Estão abertas
as inscrições para o processo

seletivo 2005 do Centroweg. São
oferecidas vagas para os cursos.

de Mecânica de Ferramentaria,
Ele trotécn ica , Eletrônica e

Mecânica de Manutenção.
Conhecido também corno

"Escolinha", o Centro .d e

Treinamento WEG (CTW) é

uma ótima oportunidade para

que jovens de toda 'a

microrregião possam inserir-se no

mercado de trabalho e se tornem
profissionais capacitados e

polivalentes.
Atualmente o quadro

profissional do Centroweg é

formado por cerca de 300 alunos.
Em 2004 foram realizadas mais

de 1.300 inscrições e, em 37 anos

de existência, o Centro de
Treinamento já capacitou mais

de 2.000 jovens, dos quais 60%
-

permanecem na WEG tra

balhando em diferentes áreas.
Para se inscrever é preciso ter

15 anos completos estar na 8º
série do Ensino Fundamental ou
Médio e morar na microrregião
de Jaraguá do Sul/SC, sede da
WEG.Os interessados em

participar devem comparecer no

setor de Recrutamento e

Seleção, da� 8h às. 9h30 e dai c'

14h às 15h30, trazendo cópia da

Certidão de Nascimento, cópia
da conta de energia elétrica;
uma foto 3x4 (recente) e cópia
ou original do boletim escolar,Q
processo seletivo leva quatrO
meses, em média, e os cursol

têm duração de três anos. AI

inscrições podem ser feitas atéo

dia 28 de julho..

fATOS

• As inscrições vão até o

dia 28 de junho e devem

ser feitas no Centro de

Recrutamento da

Empresa dás 8:00 às 9:30
e das 14:00 às 15:30.

• Para participar é
necessário ter 15 anos

completo, levar certidão de

nascimento, boletim
escolar, foto 3X4 recente e

conta de energia elétrica.

. Você escolhe, nós transportamos.
-----

I@t.ltJ4 �
CARGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala Oi I Baependi I Tel:: (47) 371.0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREjuízO

da banana nâoésufldentereço

,I para cobrir custos da produç��,"",,"
como Capital Catarinense da
Banana, tem cerca de 700
produtores e 5.500 hectares
plantados, amaioria em pequenas
propriedades. Uma média de 50%
do que é produzido em Corupá é

exportado para a Argentina. O
restante é vendido para os estados
de Goiás, Minas Gerais, Rio de

Janeiro e estados da região Sul,
principalmente o Paraná. Segundo
o agrônomo da Epagri, Miguel
Compagnoni, várias ações estão

sendo desenvolvidas nomunicípio
para melhorar a qualidade da
banana, como por exemplo, o

monitoramento nutricional, que
consiste na coleta sistemática de
amostras de folhas e do solo. para
que sejam aplicadas as dosagens
corretas de adubo. Entre os diversos
fatores que geram custos na

bananicultura, a adubação é um

dos maiores - cerca de 25%. "Este
trabalho está sendo feito em

diversos municípios do Estado,
numa parceria entre a Epagri, as
prefeituras, as associações de

produtores e, principalmente, os
próprios produtores", dizMalburg.

A agrônoma' da Asbanco

(Associação dos Bananicultores de
Corupá), Josiane Duarte da Silva,
informou que omunicípio também

,

faz o controle permanente da

Sigatoka, uma doença que afeta

Quadro não tem

visão de mudança,

bananicultores
ecisam de incentivo

CORUPÁ - Desde setembro do

passado, os produtores de

ana estão tendo prejuízos na

ercialização da fruta. Os

ores pagos hoje não são

,

ntes nemmesmo para cobrirCle .

ustos com a produção. A caixa

20 quilos, que custa cerca de

3,00 para ser produzida e que

2004 chegou a ser

ercializada por R$ 8,00, hoje
'sendovendidaaR$l,OO. Por
uanto não há uma previsão de

dança para esse quadro
nôrnico. O secretário de

ministração e Finanças, Oto
her, disse que a crise já se refletiu

comércio do município. "Está
o parado, desde bares até

inas", lamenta.
JOe acordo com o agrônomo,
quisador da Epagri, Jorge Luiz
lburg, o fator determinante para
ixa nos preços da banana ainda
a incógnita, já que a fruta não
QU de ser comercializada, O

nicípio de Corupá, conhecido

as folhas da bananeira, sem afetar

Acumulando prejuízos, os bananicultores não conseguem cobrir a despesa
.

Santa Catarina tinha 30.069
a fruta, mas que precisa ser

controlada para a obtenção do
,

CFO (Certificado Fitossanitário
de Origem), uma exigência'para a

comercialização com outros'
estados. Outro controle feito é o

do fungo da Ponta de Charuto,
comum nas plantações de banana,
além de melhorias nos processos de

embalagem.
De acordo com Malburg,

houve um aumento na-produção
de banana no Estado. Em 2004,
/.

,

�J eminário debate diversidade Etnico-Racial
I JARAGUÁ DO SUL -:-A Unerj em

riacomoMoconevi (Movimento
Consciência Negra do Vale do

u), está promovendo o Semi
'oRegionaldeDiversidadeÉtnico
dai na Educação, voltado para a

çãode docentesgraduados e de
professores,principalmente das

as de PedagOgia, Letras eHistória.
lia atividadés, iniciadas ontem,

l�em palestras, debates e oficinas
10 rtasà id da comum a e emgeral.

O coordenador de Pesquisa,
,

nsãoeRelações Interinstitucionais
:0 Unerj, AdemirValdir dos Santos

licaqueoobjétivogeraldoenconnc:
,

uiír a diversidade étnico-racial
batendo a cultura e a história dos
o,brasileiros, a discriminação
toricamente construída e a

rdagemde temáticas que auxiliem
mclusão e no combate das
sigualdàdes na escola e na
ledad "Ee, stamos buscando a

�:mentação da lei federal que
eamclusão doestudo da história

uJturaafu
•

canas e a&oobrasileirasno
cujo de ensino básico. Esse é um

RAPHAEL GÜNTHER

Educadores estão sendo preparados para se adaptar a nova LDB

primeiro passo para a atualização
curricular e didática dos futuros'

docentes", informou o coordenador.
A lei federal emquestão passou a

vigorar em 2003 e, através de

regulamentação do Conselho
Nacional de Educação, modificou a

LDB (LeideDiretrizes Básicas) coma

inclusão das novas disciplinas nos

currículos deesco�públicaseprivadas.
"Essa foiumaconquista, pois aspolíticas

que antes ficavam restritas à punição
deatitudes racistasevoluíramparaurna

mentalidade que aceita a diversidade
cultural brasileira. O que era uma

reivindicaçãopassou a serumapolítica
de Estado", destaca o palestrante
Paulino de Jesus Cardoso, da Udesc
(Universidade do Estado de Santa

Catarina). Oseminário encerra hoje
com apresentação de dança do grupo
Moconevi.

projeto, os profissionais do núcleo de
Confecção e Moda do Serrai da
cidade e'da Biblioteca 'selecionaram
e classificaram as amostras de tecido
por tipode fibra, construçãodo tecido,
composição, nomes técnico e

comercial. Os registros da base de
dados podem ser recuperados cm-line
de forma rápida e eficiente, contendo
as informações técnicas básicas sobre
a bandeira e contribuir para o

desenvolvimento de coleções,
pesquisa e consulta.

hectares cultivados, área que nesse

ano aumentou para 30.375
hectares. No restante do país
também houve aumento da

produção."Esse fator pode ter

contribuído para a queda do

preço", avalia. ,

No estado, cerca de 5 mil

produtores vivemexclusivamente do

agronegócio da banana, a grande
maioria ocupando áreas .de até 10

hectares, onde é empregada
basicamente amão-de-obra familiar.

''-�,;,::� ....-.-:-.'-, _.".

PANO RAMA:··.·�·
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EDUCAÇÃO MARISTA: PARCERIA" �
CONSTANTE COM A FA�íl.IÃ,,·,��

o Colégio Marista São Luís desenvolveu durante esteorlrnelro 'semestre
uma série de atividades com a participação da FamOia. EveAtos, como a

Manhã de Lazer e Convivência, Reuniãó e En�ontro de P.als,;HQm:eriagens,
OLlCHAMP, Festa Julina, Plantão Pedaqóqico.alérn éceiarb/dOsmom�ntos
individuais com as famílias, buscando enfrentar-os desaff')S-·diários.
A educação de crianças e jovens é uma tarefa complexa, com alto nível
de dificuldades, há um mundo a ser reconstruído em pequenos gestos
diários, e aí está a importante missão de Pais e Educadores; para.que
juntos, transformem o ambiente escolar num espaço d�f a,erendiz_qge.m
'significativa, prazerosa, com condições n��essári<!:$'�"Para, o
desenvolvimento intelectual e humano, '

' "

�,,;.,"
Sabe-se que as atividades escolares propostas tem objê.tiv9s',e-· fins
educativos, mas o Colégio Marista busca integrar a'fam:ília:áo�cOl'i.tex,to
escolar, provocando reflexões e propondo um .aCOn:ípanh'ar:nént�:m�jor, 'I,

na fase que o aluno está vivenciando, proporó,Q'nando"as§itn:maior ':'j

harmonia entre a linguagem dos pais e da escoía.,
"

� .

,,'.:,'

E neste tempo de férias além de descansar, brincar;,éncontrar v,,�lhos, e '�
novos amigos, estreitar laços, se faz importante retomar.a'�'tamiÂh,c;ldÇl 'U
escolar. Avaliar como está o envolvimento do aluno.e daJamnia'�m as

atividades individuais e coletivas. Para iniciar'ó.ntwô se.m�Stre.iom: 9

11
força total.

,

'''''''';''
..

O ColégioMarista São Luís deseja a todos alunos, Pais e Equipe'��:t:��ativa
Boas Férias e um bom início de semestre. '.,: . ;" ;:

'q
.)

J

'')

Ji"<

[}

Todas as quintas-feiras, na AABB�,>\ledha, ��
saborear deliciosas sopas na NoÚ:Ê' �as

<,

Sopas, a partir das 19h30 min.: .;

Convite:
o Restaurante Krüger Hauss, (antiga. R�cre.âtiva

'
••.•.:." •• _. 0'-.'\

Dalmar), atendendo aos sábados ,e domingos.
Aceitando reservas para batizados; cO,munhõ�s e

casamentos. Informações: 371-1991.
.

,

Regional deVideira. .

descentraliza atendimento'·'
a delicientes audilivos.��;,:

I

I
I
,

Em dois anos e meio, o Governo do Estado já investiu mais de .R$,Ú mifliôe,s' <
na Regional de Videira'. Os recursos foram aplicados em obr�; e .. af��;'< ,

importantes. Uma dessas ações foi a descentralização do atendimento ao«. ;

deficientes auditivos. Agora, todo o processo de adaptação e. cOlo'c'açq6'"
de aparelhos auditivos é realizado na própria Regional e com rapid(!z;.:,8Z:
pacientes já receber'am os aparelhos e voltaram a ouvir. Mais .uma aç&o do
Governo de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização: �,�",. ," :" "'" ,

Secretaria de Estado do
Desenvolvimemo
Regional emVideira

<:
� .>

: � ,_. ., '.

enai tem 650 tipos de tecido no acervo

JARAGUÁDo S
.

d
DL - Os alunos da bandeira, temo formatode4Ox40 cm.

1
e moda e COnfecção do Senai

.

O banco de dados, no sistema'
ataguá doSI'U tem agora acesso a Pergamun, software especializadoacervo com 650

.

idos' exemplares de para bibliotecas, possibilita a

ti, "�plantado nabiblioteca da catalogação e a gestão do acervo,O\lçaO e
'

'01- cua catalogação está informando a freqüência das
UlJlnenteinfi
"t' OfIDatizada.A consulta consultas a cada peça.O projeto estáeClteca" ,

ent'f'
permite aos alunos exposto no Congresso Brasileiro de

llcar a

0rma -

s características e Biblioteconomia, Documentação e
çoes técnicas d d íd C'" d I r

- . ,
" e ca a teci o iencta a nrormaçao, que esta

COle=0rar@clesenv:olvirnento-.acontecendoemCUririba(PR)até
Cada

que realizamnos cursos. amanhã.
exemplar, chamado de Para o desenvolvimento do

-�;-__.. �. : , ..Goverllb ão:Estáf/d-:';
"-'..;;.�i;':ó'SANTA CATARINA

.- :.' -

.....�
-·t _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Secretário comenta resultados
demissão empresarial à Itália
A Missão Empresarial à província de Trento, Norte da Itália,
empreendida no início de julho por um grupo de empresários
jaraguaenses acom-panhados pelo Secretário de Produção da

PMJS, foi ótima em termos de resultados, A avaliação é de Leônidas
Nora, Secretário de Produção, ao fazer um balanço da viagem,
iniciativa da ACIJS, APEVI e c'AMBRA no esforço de, ampliar a

cooperação internacional, buscar tecnologias e mercados. "Há
interesse dos europeus, dos italianos em particular, em investir
nos países do Mercosul, especialmente no Brasil, tido como bom

lugar para investimehtos e expansão dos seus negócios." Leônidas
Nora disse que nesse contexto Jaraguá do Sul também será

beneficiada, havendo manifestação formal de empresas do ramo

metalmecânico em implantar plantas industriais e acordos com

empresas locais. O grupo de empresários visitou empresas,

cooperativas, associações de pequenas e médias empresas e

prefeituras de 16 cidades."Lá existe estreita relação entre a iniciativa

privada e o poder público, que caminham juntos. Aqui o Prefeito
Bertoldi tem o mesmo pensamento, tanto que fez questão que

participássemos da missão" comentou. O grupo também

conheceu, na Itália, uma usina de reciclagem de lixo, de alta

tecnologia, não praticada por aqui. Nora falou que o prefeito de
Trento e empresários daquela província autônoma virão para o

Brasil ainda em 2005 e que Jaraguá do Sul fará parte do roteiro. Ele
incentivou a ida de novas missões empresariais, para conhecer o
modelo italiano e a tecnologia que emprega como forma de
buscar conhecimentos, parcerias e negócios. Osvaldo Pereira,
empresário e ex-Presidente da ACIJS, integrou a missão e reforçou
a importância da viagem, ressaltando que o segredo do sucesso

italiano é o forte associativismo e as parceria entre as pequenase
micro empresas na composição dos produtos é serviços, No mês

de outubro acontece nova missão jaraguaense à Europa, da área

da Construção Civil, conforme informações de Paulo Rubens

Obenaus, Presidente da ACUS,

Bretzke lança Muky light, com
menos calorias e mesmo sabor

I

i JARAGUÁ 00 SUL - o produto
�ais tradicional daBretzke Indústria
deAlimentos está hámais de 20 anos
nomercado e é considerado campeão
de vendas da empresa. O sabor
marcante de chocolate é a maior

característica do produto, que agora

ganha uma versão Light.
Com a fórmula a base de cacau e

açúcar, que oferece alto teor de
vitaminas, proteínas, minerais e

GarOOidratos.Aversãoüghtdoproduto
trás uma economia de 43 calorias em

relação à versão original. MukyLight
tarobémmantémosaborde chocolate
e ainda ajuda a eliminar o peso na

consciência dos consumidores ao

enfrentar abalança.
Muky é também o principal

produto de exportação da Bretzke e

atualmente lidera o segmento de
achocolatados no Paraguai. - e

representa 65% das exportações da
Bretzke, numa linha que inclui 70

produtos, comomisturas parabolo, pó
para milkshake, gelatinas, confeitos,
sobremesase temperos,Alémdaversão

Light, em potes de 300g, o acho
colatadoMuky é comercializado em

potes de 200 e 4CX)gna versãooriginal,
além da versão "Pronto para Beber"
emembalagens tetrapackde 200ml.
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são atrações ao lado de outros

brasileiros e catarinenses, como o

jaraguaenseGats. ,

Na noite de abertura a edição
deste ano traz como convidado
nacional o grupo Pequod de Teatro
deAnimação, doRiodeJaneiro, com
o espetáculo "Sangue Bom", e duas
atrações internacionais: os grupos

Mikropodium (Hungria) e [ordi
Bertran (Espanha). Em todas as

apresentações para o público,
,

incluindo os espetáculos comgrupos

conVidados,oingressoserádeR$lO,OO
e R$ 5,00 (estudantes credenciados
com carteira, menores de 18 anos e

idosos).Grupos de escolas terãopreço
diferenciado de R$ 2,50 e R$ 3,50.
Ao lado das apresentações no palco
do Centro Cultural e em espaços
alternativos como praça pública,

'

calçadão, shopping, empresas' e
escolas, o evento busca sedimentar
ainda mais o debate sobre as

manifestações da arte da animação,
através do 2ºSeminário de Pesquisa
de Teatro sobre Formas Animadas,

que freqüentemente parti
cipavam de festivais de com

posição. Passado algum tempo
I

eles se encontraram com os

outros três integrantes do gru
po. O primeiro CD foi deno
minado "Senhor dos Séculos" e
o segundo foi chamado de
"velho Índio". O produtor do
evento, Érico Verícimo, disse

que a banda teve participações
do grupo Dazaranha e de
Daniel Lucena 'no último CD.

"Algumas músicas o público vai
reconhecer da rádio, outras vai
aprender a gostar no show",
disse.

'

Animadas tem novidades
o 5° Festival de Formas

MARCIA BENTO

� Quatro dias estão

reservados no mês

de agosto para
muita diversão

JARAGUÁ 00 SUL - o Festival
de Formas Animadas entra na sua

5a edição e a grande novidade deste
ano é que simultaneamente ao

festivalvai acontecer o2ºSeminário
de Pesquisa sobre Teatro de Formas
Animadas, exposições e amostra de
animação digital.

'

EsteanooFestivalaconteceentre
os dias 10 e treze de agostonoCentro
Cultural daScar (SociedadeCultura

'

Artística) e em locais alternativos da
cidade. Dois convidados
internacionais da Hungria e da

Espanha, e o grupo que inspirou
personagens de animação da série

''HojeédiadeMaria'',daRedeGlobo,

Dezessete grupos vão se apresentar durante os quatro dias de atMd

em parceria com a Udesc -

Universidade de Santa Catarina. O
5ºFestival de FormasAnimadas abre

espaço para outra vertente do teatro
animado: 'a animação digital.
Nas quatro edições já realizadas,
recebeu umpúblico estimado emmais

de 30 mil pessoas na região Norte/

Nordeste catarinense, coms
garantido na promoção da cul
formação de platéia, qualio
artística e ínformação.

'

A programação cómpletaoo o

Festival de Formas Animadas,
encontra no site da Scar: h
www.scar.art.br.

"Nós na Aldeia" grava DVD ao vivo na "Quinta Cultural"

JARAGUÁ DO SUL - A pro- ,

gramação da "Quinta Cultural"
de hoje está especial. A banda'
de Palhoça "Nós na Aldeia" vai
gravar o primeiro DVD ao vivo.

O especial ainda não tem data

para ser lançado, mas deve fazer
parte de uma coletânea de
DVDs com bandas catarinenses

produzidos pelo programa

f.\ldeia Cathatina. O show é
<,

hoje no Pequeno Teatro da Scar,
.às 20h30. Os ingressos p.ara o

show custam R$ 10.00 e R$ 5.00,
para estuuantes.

A banda Nós na Aldeia
nasceu do sonho de três amigos Grupo "Nós na Aldeia" nasceu do sonho de três amigos

CORREIO TV
Caminho dos Príncipes
A equipe do "Fantástico" gravou por três dias o

roteiro turístico Caminho dos Príncipes, entre
as cidades de Joinville e Jaraguá do Sul. A

gravação será exibida no 4° programa da série
Destino Fantástico, que irá ao ar neste

domingo dia 24. O roteiro Caminho dos

Príncipes foi eleito pela internet entre os cinco

destinos escolhidos pelo público presente na
, Feira Roteiros do Brasil realizada entre os dias 1

e 5 de junho, em São Paulo. A equipe chegou
a Joinville no sábado dia 16 pela manhã,
iniciando o roteiro pelo Museu da Imigração,
Festa do Colono da Sociedade Rio da Prata e a

visita a Estrada Bonita, terminaram a tarde de

.dorninqo com a prática do Arvorismo no Hotel
Vale das Pedras em Jaraguá do Sul. O roteiro na

segunda percorreu a região do Al10 BOm,
localizada entre as Cidades de Corupá e São

Bento do Sul, onde visitaram cachoeiras e

praticaram RapeI. No Morro do Boa Vista, a

equipe pode contemplar a melhor visão da

região, como o dia era de céu claro e

visibilidade boa dava para se avistar todo o

litoral e as cidades vizinhas. O roteiro encerrou

na Rota de Colonização Húngara com

apresentação do grupo de dança Dunántúl e
filmagem da preparação e degustação das
delicias da gastronomia típica, preparada pela
Associação Húngara e pelo Centro de

Processamento de Alimentos do Jaraguazinho.

redacao@jornalcorreiodopoVO,(

Temor na Casa Rosa
o clima está tenso na Casa Rosa, no Rio. O,comentário é de que antes de

viajar para os EUA em férias, a apresentadora da Giobo teria mandado,
trocar os seguranças de sua casa. Um estudante pulou o muro,

recentemente, deixando a loira assustada. Mas pessoas que trabalham
com ela dizem que não foi a primeira vez que alguém tentou invadir ii

mansão. Xuxa só volta ao Brasil no final do mês. Dia 28 é aniversário de
Sasha e será comemorado no exterior.

Garoto-propaganda
o touro Bandido, da novela "América" é o novo garoto-propaganda da
Caracu. A foto dele aparecerá nas latinhas da cerveja. Desde que entrou

na trama da Globo, Bandido tem faturado também ao fazer aparições em
rodeios.

Pausa
Silvio Santos ainda não viajou em férias porque não conseguiu adiantar
todas as gravações de seus programas. Mas ele está planejando ir para os

EUA no próximo dia 29. Sua mulher, [ris, já está lá. Ela foi visitar as filhas.

Começou bem
A novela "Os Ricos também Choram" estreou segunda-feira, no SBT, com
média de 16 pontos no Ibope e picos de 20. A Record ficou com cinco,
pontos no horário.

No rádio
Jean, vencedor do "Big Brother Brasil 5': está negociando para ter um

programa na rádio Globo. Se ele acertar com a emissora, deve ser

dirigido por Marlene Mattos. Marlene será responsável pelo conteúdo de

alguns programas da rádio Globo. A diretora assinará contrato hoje.

Na neve
baniella Cicarelli está em Chillan; no Chile, com o namorado,
Flávio Zveiter, e a família dele. Os dois estavam aos beijos
esquiando. E ela, claro, demonstrava a maior felicidade.

Briga boa
O programa Shaw do

Tom apresentou
ontem, mais uma

sátira de Silvio
Santos, onde o

apresentador Tom
Cavalcante se

caracteriza de
Siltom Santos, e
comanda o quadro
Xô Calouros. E para

julgar os calouros
mais engraçados, a

atração recebeu os

ex-jurados do

programa Shaw de

Calouros,
Pedro de

,

Lara, Sérgio
Mallandro,
Flor, a
cantora

Maria
Aldna e

Maquila.

1..'
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,

tka acerta a saída da Malwee
"

e vai para o futsal espanhol
, Ala deve jogar a

ima partida na

unda-feira, em
rios Barbosa (RS)

]ARAGUÁ 00 SUL - o ala Éka,
e chegou no início do ano na

Iwee, acertou a sua

nsferência para o futsal espanhol
-

o deve nem terminar de jogar

Liga Nacional. Através de um

presário, o time do Zaragoza,
da

'visão deOuro da Espanha, ficou
teressado no futebol do jogador.
as por não ter o dinheiro para

'gar a multa rescisória, o Polaris
artagena entrou na negociação

comprou o jogador. Mas" na

ímeira temporada, Eka

fenderáoZaragoza e pode ir para
PolariS somente no ano que vem.
Hoje ele se reúne com 'a

retoria da Malwee para definir o

u futuro. Segundo Éka, que
ha contrato até o final de 2006,
e viajaria já no próximo dia 30

ra os examesmédicos e iniciar a

é-temporada. Por isso, o.último
o dele com a camisa da Malwee
de ser na segunda-feira, em
'los Barbosa, pela LigaNacional.
Segundo o diretor de futebol
cá Pavanello, a equipe gostaria

Éka (direita) chegou no início do ano em Jaraguá do Sul e foi artilheiro do M�ndial de Clubes

que ele ficasse até o final da Liga
Nacional, mas não vai segurar se
ele não quiser. "Não adianta ficar
com ele contra a vontade", disse
Cacá. E o jogador não esconde a

vontade de jogar na Espanha. "É
um sonho que estou realizando.

Agora é me firmar cada vez mais

para chegar à Seleção Brasileira" l
comentou o ala.

Depois de se recuperar uma

lesão no joelho direito, Éka já vem

treinando normalmente, mas

ontem à tarde apenas acompanhou
o coletivo no Ginásio da Duas
Rodas. "Estava resolvendo coisas
da viagem", disse. Ele também

aproveitou para comentar da boa
fase que' vive, 1 principalmente'

, depois de-ter êonqutstad"o- a:

artilharia dd'MGndial Íhterélubes '

na Espanha.' "Aproveitei ao

máximo o tempo que eu estive

aqui, Conquistei títulos'

importantes como a Taça Sul e a

Taça�rasil".
CLU�ES - Éka tem apenas

23 anos e começou jogando nas

divisões de base de Chapecó. Em
1999 veio jogar com o juvenil em
Jaraguá do Sul e, no ano seguinte;
fOYprOm6vidtypa:ra'o profissional.'
Outros clilb'es: A.riJoFuilià:l �2b01),'�
Goiás (2002), Chapecó (2002/
2003), Anjo (2004) e Malwee

(2005).

Preparação acelerada
A Malwee segue se preparando forte para os jogos da fase decisiva
da Liga Nacional. O time vem treinando no ginásio das Duas

Rodas para enfrentar o Carlos Barbosa na próxima segunda-feira,
fora de casa. Antes disso, o. time enfrenta hoje o Joaçaba pela
Divisão Especial do Estadual em Laurentino, às 20h 15. O auxiliar

técnico Marcos Moraes, que vem dirigindo o time no lugar de
Fernando Ferretti, que está com problemas saúde, disse que todos
os jogadores estarão à disposição para a partida de hoje. "t
importante que todos estejam em ritmo de jogo. Alguns não

jogam há mais de uma semana'; disse. Será a oportunidade de

fazer alguns testes com os jogadores.
i
,

Jasc Sem candidato
I
I

I
Duas modalidades O Bahia não vive só um mau I

I
jaraguaenses disputam em momento dentro de campo. I
agosto a fase Hoje tem eleição no clube e

Iclassificatória para os Jasc até agora nenhum

(Jogos Abertos de Santa candidato apareceu. Mesmo
I

I
Catarina), em Joinville. O assim, o pleito está !
bolão 23 masculino confirmado das 9h às 19h I

I
I

disputa contra São Bento com a participação de mais I
do Sul, Massaranduba, Rio de 300 membros do I
Negrinho e Joinville. Já o Conselho Deliberativo. I

I

vôlei masculino terá como Depois da derrota por 3xO
I
I

adversários Joinville, para o Avaí, em casa, na jMassaranduba, São terça-feira, o time baiano

IFrancisco do Sul, São corre o risco de ser

Bento do Sul e Itaiópolis. rebaixado para a Série C do I

Campeonato Brasileiro
..

I
I

Nostalgia I
Olesc

,

Neste domingo o Parque
,

I
Municipal de Eventos deve A cidade de Schroeder terá Jreceber mais de 160 um representante da fase

expositores, no 5° estadual da Olesc. Atual

Encontro de Fuscas. vice-campeão da r
Promovido pelo Clube do competição, o futsal l

fusca de Jaraguá do Sul, o masculino já tinha vaga
evento terá também garantida e está fazendo ...

.

gincanas e atividades jogos amistosos como

infantis. O ingresso será forma de preparação. O
R$ 1 e parte da renda s�r� time .éum.dos cabeças-de-
destinada par,a,a; �Rede, " chaveda Olesc.e jogará a "id ,-

Feminina de Combate ao primeira fase contra Xaxim,
Câncer. Porto União e Concórdia.

julimar@terra.com.br 1

--------------------------------------------------�------------------------�'J

}ARAGUÁ 00 SUL - Depois de
três dias de disputas, os [esc Gagos
Escolares de Santa Catarina) já
conhecem os classificados para a fase

final, que acontecerá de 2 a 10 de
setembro em Ituporanga. Foram
mais de mil pessoas envolvidas em
sete modalidades, entre atletas de
11 a 14 anos, dirigentes, juízes e

organizadores, na competição que

começou na segunda-feira e

terminou ontem.

Segundo o diretor de esportes da
24ª SDR (Secretaria de

. Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul, Arno Deretti, o

objetivo destes jogos é dar

oportunidade aos alunos de

praticarem alguma atividade
esportiva. Por isso a competição tem
um regulamento diferenciado. Os
jogos coletivos, como handebol,
basquete e futsal, são divididos em

'

quatro tempos de oito minutos e

cada um dos 12 atletas relacionados

porequipeprecisam jogarpelomenos
um tempo inteiro. "No vôlei a regra
também val�, com todos os inscritos
tendo que jogar, É uma forma de

fazer a criança participar realmente
deum jogo", disse Deretti.

Uma Transportadora de ",idas..

Lazer .. Turismo· Fre;(amento

hnncrfest espera reunir mais de 60jogadores
' Definidos os classificados dos .lesc

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Evento dará a oportunidade para as pessoas aprenderem o esporte

ficaram interessadas", comentou.
Jacobi disse que muitas pessoas

na cidade começaram a se

interessar pelo esporte e por isso o

evento hoje já faz parte do
calendário nacional da
modalidade. "É um esporte para
todas as idades. Uma maneira

diferente de estar praticando
exercícios". De acordo com ele, o

bumerangue não tem influência
do clima para praticar, basta
apenas ter vontade. "A gente só

precisa saber a direção do vento
na hora de lançar", explicou.

A 2a Bumerfest tem apoio da
FME (Fundação Municipal de
Esportes e da Studio FM. Maiores
informações sobre o evento através
do site www.bumerfest.com.br.

.

JARAGUÁ 00 SUL - A 2ª edição
Bumerfest, a Festa do

�merangue, espera reunir, neste
.

de semana, mais de 60 joga
ores de todo o país. No sábado, a
artir das 8h30, acontece uma

tapa do Regional Sul, que serve

�'eliminatória para o PanAmer
cano e, no domingo, a partir do
esmo horário, paralelo ao evento
COntece também um festival de
ôo livre.A festa acontece no pátio
ue fica nos fundos da Escola
aldemarSchmitz, no Bairro Ilha
a Figueira.
Além das competições, as

essoas interessadas em aprender
eSpOrte terão a disposição
Onltores para ensinar como
raticar. Fabricantes de
umerangue estarão expondo e

endendo produtos relacionados.
egundo o organizador do evento
ackson J bí

'

aco 1, Jaraguá, do Sul é
ma das únicas cidades do Brasil
om eventos deste porte. "Tudo
omeçou no ano passado quandomami

'

go trouxe o esporte para cá.o começ .

o era ,para ser apenasma reuni" dao e amigos mas as
essoasde

'

outros Estados também

B

i
I

i
I
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I

feminino: Colégio Evangélico!
Jaraguá; basquete masculino: i
Instituto Educacional Jangada; I
basqueAte f�minino: Colé�oDivina II'Providência; futsalmasculino: Emef,
Renato Pradi; futsal feminino: Emefl
Anna Towe Nagel; handebol!
masculino: Emef Anna Tôwe.
Nagel, handebol feminino: Emefl
Guilherme Hanernann; vôlei!
masculino: IE Jangada e vôlei]
feminino: ColégioMarista São Luís.]

I

As equipes que disputaram a

competição foram classificadas na
, fase municipal e são divididas por
escolas. "Não é feita uma seleção
com os melhores atletas 'da

competição. A escola carnpeâé que
disputará a fase mesorregional e
estadual em Ituporanga", explicou
ainda Deretti.

CAMPEÕES - Tênis demesa
masculino e feminino: Emef
RibeirãoMolha; xadrez masculino e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

o que você quer ser quando crescer?

Hoje meu sobrinh9 completou nove anos p� idad�. Como tio, padrinho. e pessoa.um· p�uco mais

cfisp,osta,me incl,lbiram da tarefa de acrescentar um algomais ao dia dele. Passamos algumas horas juntos.
Eu tentando ser criança para agrada-lo e ele tentando seradulto para me.aqradar.Inquletante. "

Há pouco o entreguei novamente aos cuidaaos de minha irmã. Ver aquele rapazinho um ano mais .

velho se retirandome fez pensar nessa coisa que é amadurecer,e em como chegam as fases da vida e não
- prestamos atenção.Tentei lembrar do dia em que enc�rrei minha infância. Não consegui. pode ter sido

.

'"

num obscuro bailinho de garagem, talvez no momento em que passei a freqüentar outra turma ou quem
, 'sabe na sétima série, naquele dia quando riram domeu penal do Jaspion. Cruel. Uma boa definição é
,� pensar que já podemos nos considerar"mocinhos"a partir dornomento em que o Natal já não.parece·têr .; ",,"x

•
'

, ' ,� ,"�
" smarstanta çraça, '

�" ",
t:

•

E qual foi minha última brincadeira como criança? Lembrar é um desafio inter�ssal'tte,!1)as se n� ;".

'ilf�sponder à pr.imeira pergunta,muito menos cG>nseg�.irei essa. Lembro das coisasRul;l bri'1caya, masqúal ,

�/fo( a Última em partíceríar não sei. Provavelmente foÇum,a trilha de bike pelos rnorro� da ciclade. Meio '"

';';,} adultà essa até.não deviavaler.,'
.

. ,
"

'. ,(
.

" Mas inconformável é o fato de que quando pequeno,sempre quis sermais velho.E qüernnão queria?
Quando na terceira'série, queria ser-um dos caras da quinta.Quando na quinta, queria ser do segundo

j<\ grau, e por aí foLAcontece que me formei e tive que viver mais um bom tanto para me dar conta de que' '.
:,: r bóm mesmo, era ser moleque. Irônica reversão de valores.Tem uma frase muito boa, que aliás, li numa
,;�

>

tirlnha dé quadrinhos.Ao final da ação o personagem jogava na cara:",4 infância é curta, e amaturidade é"

etema'Dáaté uma sensação de perda ...Mas dessa coisa toda, retiramos novamente aquela,velha líção.de
" o'que vale é vivera presente.E sem esquecer dê dar o devido valor às mudanças que acpntecem Rele.'

quer saber?Tambémnunca é tarde demais para se pra�icar velhos hábitos...N§m que seja chutarum
igueito de Ítez em quando,

.

:,

Carlos Eduardo Schmidt e Carla Pitt

Nayara Zanotti e Cláudia FochJne Giberto Marcatto, Bruna Bago e Charles Lux

VIP de nova geração
o Baja Beach Club, uma casa noturna de Barcelona, passou a usar identificação de frequência de rádio

para monitorar seus VIPs.Quando o cliente entra na balada, uma cápsula de vidro do tamanho de um grão
d,e arroz (1.3mf'11 por 1 mm) é injetada debaixo de sua pele (opcionalmente). A frequência dela serão
associados dados como consumação e áreasde acesso.

Para. aplicação, uma enfermeira cuida do procedimento. Depois de ter a área do braço desinfectada e

amortecida com um anestésico, o cliente recebe através de agulha grossa o implante entre a pele e a

camada de qordura.A cápsula de vidro que o contém não provoca reação de quelquer tipo.e o chip envia a

todo instante um sinal de rádio de baixo alcance à central de processamento. Na salda ele pode ser

removido da mesma forma que foi colocado. É o fim da troca de pulseirinhas.

Segunda é dia de show
Nesta segunda, à partir das 18h na praça Ângelo Piazera, três apresentações de bandas estão

marcadas para celebrar os 129 anos do município. Às 18h a galera já pode começar a se reunir para ouvir o
repertório da' The Seres. Às 19h, apresenta-se a banda Alta Rotação, e sobe ao palco às 20h, DaZaranha,
fazendo apresentação de seus antigos sucessos e também das faixas de seu novo cd "Nossa Barulheira".

QUINTA-FEIRA, 14 de julho de 2005

Dando o toque
" Galera animada com as várias possibilidades de entretenimento oferecidas pelo Festival de D
Joinville neste final-de-semana deve ficar atenta às prevenções. Fica aqui o lembrete que <') melho an\i
pode ser encerrar a noitada num hotelzinho básico. rrnel

Tenham medo!
Necoro é um gato-robô, cuja finalidade é tornar-se o alvo dos

mimos da casa e substituir os qatos de carne e osso (pelo menos é o que
parecem pensar no Japão).Ele responde a carinhos,afagos,estímulos do
ambiente e comandos de voz fazendo movimentos com a cabeça,
miando, piscando os olhos,abanando o rabo,etc.

Sem dúvidas, o brinquedo mais medonho dos últimos tempos. Dá,
arrepios só de ver essa coisa funcionando. Site do produto:
www.necoro.com.

Regime High Tech
A companhia norte-americana Transneuronix inventou um aparelho que engana o cérebro,faze

o pensar que o estômago ingeriu mais alimentos do que a realidade .

.

O "�ranscend Implantable Gastric Stimulation System" é for�ado �or ur;' g�rador de pulsoselet�írnplantável, um programador externo e um condutor de estimulação gastnca. Desenvolvido Pi
'

tratamento da obesidade,ele funciona enviando sinais elétricos para o condutor.que os leva até omúl�liso do estômago.Estimulado,o órgão entenderá que já recebeu mais alimentos do que a realidadeedali
pessoa a sensação de que a fomejá foi saciada.Meio que um "Matrix estomacal". '

Novidade.1 Novidade.2

AudioGuard
Dispense o cão de guarda! Acesse www.audioguard.com.

encomende seu pacote e fique mais tranquilo.
Trata-se de uma caixa com 4 Cd's de gravações de sons

internos de uma casa. Basta sair e deixar o CD tocando alto para
que pensem que há alguém no ambiente.O CD vem com sons

de latidos de cachorro, pratos sendo lavados na pia, crianças
brincandoeatémotoserra. A caixa é vendida como um

produto anti-furteis. O site oficial conta com um engraçado
vídeo de demonstração. O artifício chega a lembrar aqueles
cães de guarda empalhados usados nos anos 80.

Inaugurou ontem o novo espaço fashion da
Reinoldo Rau, a tão esperada loja Sommer.Ousada
e criativa, será mais um grande diferencial que o

Grupo Menegotti trouxe à cidade. Com a loja de
São Paulo em reforma, este será temporariamente
o único ponto do país com a marca. Além da
Sommer,a griffe Carmelitas em breve também será
vendida no local. A nova loja fica na Reinoldo Rau,
anexa à Colcci.

Sinal de vida

Programada pára amanhã,às 1 Oh,a reaberru
da Ellen s Cosmética e Perfumaria no Shopp
Breithaupt. Além do novo espaço, a loja Iam'

apresenta novas marcas de produtos (Thie,
Mugler,MarcJacobs e Clarins),serviços exclusív�
nova identidade visual, readeq uada à nova fale
loja. As proprietárias convidam para conhecer
que há de novo e brindar ao novo espaço,proi
arquitetônico assinado por Reinhardt Conrsd;

Não foi esquecido não! Foi finalizada ainda ontem a listagem dos DJs para o próximo DomingoU�
faltando agora algumas confirmações.A data do evento está marcada para dia 21 de aqosto.Preparets

fazer o quê?

- Núcleo lJoinvUle. .'.

. .

Renomada balada da cidade tem mais uma edl(iO
realizada no Kartédrorno Internacional, aproveitand��
ocasião do F Dança. Ingressos em Jaragua!
venda na MaIores informações no IIII

www.festa ou pelo telefone (47)4223016,

_ Quinta-feirall
-êâchaçariaÁgua Doce ....

Música ao vivo com Pa u lo Henrique (São Pa�jo l,

-Choperia 8ierbude
Música aovívo comTrioAcústico (Blumenau).

-QuintaCulturall SCAR
ShQ\N musical com o Grupo Nós na Aldeia, no Pequeno
Teatro à partir das 20h. No Plano.s Bar, a deliciosa
gastronomia do chefe Rodrigues no happy hour à partir
das 1 Bh.,

'"

*Dia 22_Sexta-fel..11
-éhoperiá Bierbude
Músi.caao vivo com Bruce (BalneárioCamboriú).

- Ayia Napa I BalneárioCamboriú
Apresentação dos DJs Ferris (WaterRepublicj.Júnior EP e

Gadott]. Na Avenida Atlântica, 5960. Contato: (47) 361-
5318.

.
. '

• U2Cover INotre
c ndo seu anlversáric'de-l

nesta sexta show'�om
ípados no Posto Mfme o phfbach,loja

io do shopping e 115 t.ounçe Bat.·lnícioàs 23h,

fI01;1
- Chaperia Bierb'pde

. Música ao vivocon;lJonas e Roniel (Blumenau),'

- Féria naNotre I Notre '

, .

Aproveitando o embalo do feriado na segunda·felra:,
Notre preparou uma baíadinha para promoveru;ag�\�no dorninqo. O som da noite ficará por conta OI.
residentes da casa.. Jngressos antecipados no Posto MI�
do Kohlbach,IGja () Boticário do shopping e 11Sloung
Bi;lr.lnfcio �;; 23h .

",Showcam.fi"r'l e I Praça Ângelo Pia�e�
Antecipando es clã aniversário da (I a

;
show com a cantora jaraguaense no palco dapra(:ri
partir das 20h.Caso chova,o evento serátrnnsfendoP
o Pavilhªo "A" do P1trque de Eventos .

*Dia2S�Segunda-feirall

______________�,I ���� �__� � U1� �í""_' ..

•Dia23 Sábadoll
- ChoperiaBierbude
Música ao vivo com Jona� e Roniel (Blumenau).

l
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