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Lideranças se unem para viabilizar obra

CORREIOTV

Murilo Rosa faz sucesso com as

viúvas tambémfora da telinha
- PÁGINA6

AMANHÃ: • Sexta-fei ra de• Ouinta-feira de

sol e nebulosidade sol e nebulosidade
--é--- variável, sem previsão

de chuva

-r-r-r--r-r-r-r- variável, sem previsão
de chuva

PolítiCOS e moradores da Rua Carlos Oeschsler estão mobilizados para pression�r o Governo Estadual a asfaltar a via de acesso de Jaraguá do Sul à SC-4 Í3. - PÁGINA 3

, TRABALHO FEITO

Assassino de aposentado
foi preso em Blumenau
o criminoso, Alexandre. Piccoli (detalhe),
de 25 anos conheceu Valdir Lopes numa

danceteria em Blumenau. No sábado, o

assassino foi até a casa da vítima e praticou
o crime. A delegada, JuremaWulff, chegou
até Piccoli por mei� de uma denúncia
anônima que foi confirmada depois de
uma investigação que incluiu viagens a

.
Blumenau, Piçarras e Navegantes. No

depoimento, Picolli confessou ter matado
com cinco facadas o construtor

aposentado ..Depois de praticar o �rime,'o
assassino foi a uma danceteria em

Blumenau.
'

- PÁGINAS

PREVENÇÃO
Trânsito na cidade foi
debatido em Jaraguá
o encontro que aconteceu durante toda
tarde de ontem tem o objetivo de reduzir
o número de acidentes. - PÁGINA S

ESTADUAL DE FUTSAl

Malwee perde o clássico

com o Joinville por 3xl
. Time jaraguaense continua na segunda
posição do.Returno do Estadual com
sete pontos, _ PÁGINA 7

e
CROMOART
COMUNICAÇÃO

www.studiofm.com.br

: �1 "

&Kât�m

fel 47 370 7919 1 370 0816

E-mail cromoarle@lerra.com br

IMPERDíVEL

o grupo Mazowsze, o Balé N.acional da Polônia, que
abriu o Festival de Dança de Joinville,se apresenta hoje,
às oito e meia da noite no palco da S.car,a previsão é de
lotação máxima.

.

- PÁGINA4

371·4311

o MAS

275-3475
,

fellows@netuno.com.br

Ru,a Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul
(em frente à Studio FI\A)
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!A informação de que o ex

pr�feito de Jaraguá do Sul,
Iriheu Pasold, assinou o termo

ad�tivo prorrogando a

concessão da Empresa
, C�nárinho por mais dez anos

prtcisa ser esclarecida sem os

malabarismos costumeiros. A

'pÜj�u�ação tem o direito de

safer em que condições foi

assinado o documento,

el�orado e decidido à revelia
da Câmara de Vereadores. As

explicações necessanas

dirimirão ainda as dúvidas
sobre o silêncio obsequioso da
atual administração, que só se

pronunciou a respeito após
denúncias .feitas pelo Correio
do= Povo no último sábado -

quase sete meses depois de ter
assumido o governo. mu

nicipal.
.eNo dia 23 de dezembro de

20'04, sete dias antes de deixar
o cargo, Pasold assinou o termo
aditivo ao contrato de

eiploração do transporte
f (

cqletivo de Jaraguá do Sul,

OPINIÃO

a declarar

[

I' FRASES

que vence no próximo ano. O

procurador-geral de Jaraguá
do Sul, [urandyr Bertoldi,
confirmou a existência do tal
documento. "Tenho comigo
um termo aditivo, assinado no
apagar das luzes da admi

nistração anterior, prorro
gando a concessão da
Canarinho por mais dez anos".
Contra fatos não há

sobre o acordo firmado nos

bastidores,' dias antes dó fim
do' governo. Ainda que o

contrato, esteja condicionado
às exigências do futuro
modelo viário, não há como

negar que faltou ao ex-prefeito
um mínimo de respeito para
com a coisa pública e ao

Legislativo Municipal, A

ação, fe ita na surdina,

.... A população tem o direito de saber em

que condições foi assinado o documento,
decidido à revelia da Câmara de Vereadores

argumentos. Cabe às auto

ridades municipais revelar o

conteúdo do contrato e aos
órgãos públicos competentes
investigar possíveis interesses

ocultos.
Não se trata de discutir os

serviços prestados pela empresa
.de transporte coletivo,
tampouco o novo projeto viário
-. o TransJaraguá -, mas

questionar a prorrogação do
contrato e exigir explicações

compromete 'as partes
envolvidas e põe em dúvida a

possibilidade do acordo
firmado ter sido guiado por
boas intenções.

O contrato de concessão

não tem nenhuma validade,
já que não foi avalizado pela
Câmara de Vereadores.
Mesmo assim, a administração

'\
.

pública negocia com a

Empresa Canarinho a

implantação do projeto

Transjaraguá. Todavia, a

adesão da concessionária ao

novomodelo viário dependerá
diretamente da possibilidade
de renovação do contrato de

exploração do serviço de

transporte coletivo. Desta

forma, é lícito imaginar que a

prorrogação do contrato é.
dada como favas contadas.
Caso contrário, esperariam o .

término do acordo.
Diante do emaranhado,

que envolve o caso e das

explicações desconexas, fica
a pergunta: se a imprensa não
tivesse descoberto a pro r

,rogação do contrato entre a

administração pública e a

Canarinho, como ficaria 'Ü

acordo? Palavrórios ocos e

promessas mirabolantes não

consegunao explicar a

confusão. São necessárias

ações firmes e transparentes
para que o distinto público
seja convencido de que não

será mais uma vez en

ganado.

"Nós nunca pedimos o impeachrnent do presidente nem teríamos como fazer isso com base

em indícios e .deduções, Ele é que revela insegurança':
,_"

i Do senador catarinenseJorge Bornhausen (PFL�, dizendo que o mercado financeiro reagiu ma (não às ameaças da oposição, mas sim
à reação do presidente. . '"' li �

I,

I Fatosl & Pessoas I
Fernando Bond

\

G Novo secretário faz
(1

-um painel da Educação
F�lorianópolis - Num dos primeiros
comprornlssos depois da concorrida

posse da tarde de terça-feira, o novo

secretário de Educação, Ciência e
113

1ecnologia, Oiomário Queiroz,
�ecebeu ontem pela .manhã a

�eportagem do Correio do Povo para

�ma entrevista em seu gabinete. Ainda
<!lrganizando a casa para poder dar
Jhdãmento ao-trabalho iniciado por seúI

'

'(

antecessor Jacó Anderle, morto no dia,
I,
2 deste mês, o professor Diomário fez

�m amplo painel sobre a revolução que
acontece na Educação catarlnense.

�alou sobre programas como o Escola
P;berta, sobre o desenvolvimento do
Ensino Superior na nossa região, sobre o

�rave problema da dívida do Estado com
a Previdência por falta de pagamento
das contribuições de merendeiras, vigias
e contratados temporariamenté, sobre
ossalárlos e o Plano de Carreira dos

professores.ienftm, fez um balanço
fompleto do setor no Estado. E na última
pergunta, um balanço sobre a situação
educacional do Vale do ltapocu, com
novidades. A entrevista será publicada
'no Carreio de fim de semana.

Medicinamoderna
o governador Luiz Henrique p-articipou na

Secretaria de Estado da Administração, da
primeira demonstração do Projeto de
Telemedicina. Na ocasião, foi realizada uma.

Eletrocardioqrafia Digital em um paciente
do Hospital São Bernardo, do município de

Quilombo. Em seguida, os dados foram
enviados através da internet e analisados
pela equipe médica presente no ato de

demonstração. Também estavam presentes
o o vice-governador, Eduardo Pinho
Moreira e o secretário de Estado da Saúde,
Dado Cherem (em pé, na foto). A Teleme
dicina é um recurso que permitirá dar
laudos à distância. Na prática, um paciente
que necessita de exame específico não

precisará se deslocar para um centro de
referência. Ó exame é enviado para um

especialista através da internet, que
possibilitará ao médico dar seu parecer.

. Prêmio de qualidade
A edição 2005 do Prêmio CNI1Fiesc -

categoria Qualidade e Produtividade -

começou a ser disputado ontem, com a

realização da etapa Regional em Blumenàu.
Até o dia 13 de agosto, serão disputadas
outras nove etapas regionais, nas quais serão
conhecidas as equipes de qualidade das

indústrias que disputarão a Etapa Estadual, no
dia 2 de setembro, em Florianópolis. As
etapas catarinenses são organizadas pelo
Senai/SC, que espera reunir cerca de 70

empresas.A etapa de Bluri,enau reúne seis

projetos, de cinco empresas. A programação,
que se realizou no Centro Esportivo do SESI,
teve início com o Seminário
"Gerenciamento das Atividades de CCQ'; no

qual foram apresentadas experiências bem
sucedidas de implantação de Círculos de
Controle de Qualidade (CCQ) nas empresas.

No vizinho
A coisa está chegando perto: no' Paraná, o
"esquema Marcos Valério" também
funcionou a valer nas eleições municipais.
No entanto, o dinheiro veio mas não foi

entregue aos fornecedores. Tem muita

gen.te com cheque sem fundo na mão,
louca para abrir a boca. O PT do Paraná já
nem pretende mais realizar o processo
eleitoral direto no dia 18 de setembro,
porque os diretórios não terão como quitar
as dívidas até lá, o que é uma das exigências
do processo.

fbond@ibe.st,com.br
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O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escre

quintas-feiras nesta coluna

Qual dos'males é o menor ( ,
\ I

o país amanhece a cada novo dia

mais indignado. E, o que provoca a

indignação não é só a corrupção
,

deslavada de que temos conhecimento
diariamente mas a capacidade de este

governo passar ileso a todas as denúncias,
como se não 'fizesse parte delas; e

continuar usando os mesmos
argumentos rotos do passado - "Uma

possível elite brasileira que quer impedir
a governabilidade". Além do mais, crises políticas não perdu

,
, r '

d
-

por muito tempo sem aretar a economia e um país' n
d -" d di fi"

' oval
enuncias a ca a la e o re exo ja se co,meça a no;
principalmente no comércio que já semostra fragilizado. .

ar

As denúncias sé tornam cada vez mais graves e a cadan, �
e mais grave denúncia vemos 'a confissão de um crimé "menor"
como disse um deputado; dias atrás: '.'para se inocentardeu�
assassinato, confessa-se um estupro, e assim a nação vai sendo
estuprada e calada." Os desmandos vão ficando comuns para
os brasileiros, como' se fosse uma telenàvela que
apresenta emoções baratas e diárias Novela com a' qual o
cidadão não pode perder tempo se precisa acordar e dormir
cedo para ir em busca de seu pão; pão que vem tão fácil à mesa
do corrupto. . (I

E assim vamos assistindo ao esvaziamento de tainanhacrise
num misto de vergonha e indignação. Indignação por um;
justiça falha que permite que alguém com tamanha culpase
esquive de assumir suas responsabilidades e minta; ·minta 'n
descaradamente. Vergonha pela boaetiqueta que manda que
se use expressões mais amenas como "faltar com a verdade"

m

"faltar com a honestidade", "usar dinheiro não contabilizado": bl
"apropriar-se do dinheiro alheio" - todas expressões suaves parn

-

o que bem sabemos o que é - desonestidade, mentira e roubo,
Corrupção passa a soar como companheira inseparável da
política. Como se fosse inerente a ela. Será mesmo que o poder do

precisa sempre corromper? Será que o homem não pode mudar' ae

éste' concéitõ tríada pelo próprio hcifhéJ.il?'E o povo que hbjejá iql
é resignado com 'a violência e o desemprego, vai t:úfibétnseJ Ot

resignando com a corrupção, foi

"Só não queremos e não podemos admitir que a bandeira on

da ética seja pisoteada e rasgada", disse um deputadonaCPI. vi<

Ou, como bem comparou a senadoraHeloísa Helena, "foram oh

dadas pérolas aos porcos ...
" E nossos graves problemassocas me

Ficam relegados a segundo e terceiro plano pois o mail ap

importante agora são os milhões em dólares e reais, carrol
&

importados, contas e bens em paraísos fiscais. E o brasileiro é
' nu

obrigado a assistir hoje homens cheios de cinismo, falandoae l�milhões, enquanto ajunta centavos para tomar uma condul�o
me

e ir para o'trabalho ou à escola.
Dt

O brasileiro quermudanças e não tem medo delas - trocOU
inl

sim o medo pela esperança mas de que adianta isso se não
Re

houver agora vontade e coragem política? Sim, pois agoraé
bu

com o político, já não é mais com o povo: .?,e assim não for,
co

trocará a esperança pelo quê?
Continuaremos a assistir a esta novela, mas a sociedaae te<

COI
brasileira exige um final feliz e não feliz para os mesmos atarei,

Fst
os protagonistas, os famosos ... queremos um final que seja

. já
também feliz para os figurantes e para aqueles que não aparecem lar
nas telas, mas que esrão atrás das câmeras e são osresponsáveil
por todo o funcionamento desta engrenagem. 8y

Queremos um fin�l feliz pata quem serve o c�fe:inho�a sei

água no senado e para quem limpa os banheiros e o châo pisa o

pelo ilustre corrupto. Para aquele que repete incansavelmentej I

"prefiro não responder". Se assim não for, pessoas que semprel S'" ali
fizeram história darão lugar a outra realidade - a HistonaV

Icomeçar a fazer as pessoas -:- mais desacreditadas, menos

incorruptíveis, mais incrédulas na justiça. ,

' l:k
N- b Ih d CPI retórica"ao queremos ver o tra a o a como mera

"1 de
1 âtica d

'

,

ia ou d
- d tdade pohtlca]au a pratica e oratona ou emonstraçao e Vai ,J �I'nClOue!

- queremos que todo esse trabalho seja um prenu
d"" daj

-

U '1 d ,. d dit dura Ula"
açao. ma antiga etra e musica, gera a na 1 a ,

'qllJ- ' � �

"moro num país tropical, abençoado por Deus e bonlt� lei
natureza'" - e aí elencava: carnaval, fusca, violão, fute �'o
mulher - tudo o que escondia as torturas política.s. ai' do nOi
podemos assumir esse mesmo conformismo quan

, �
achamos privilegiados por não termos terremotos outerro!1ím�
f - 'f' d d

' lê cia doenl
so remos com corrupçao, tra lCO e rogas, VlO en

'b �
de países subdesenvolvidos e possuímos nossos homens'

om
i

; bombas de efeito retardado e contínuo. ,I
f arem"Ou seremos ressarcidos enquanto sociedade OU"lC �. %

emudecidos corno o noticiário quando tudo se "expltcar oua
I�' de

Afinal, a sociedade sabe bem o que quer e o que precisa-re,: so
saber se nossos governantes também o sabem. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MoÇões .

�
" (A sociação Comerciai e '

A AClJ� d: Jaraguá do Sul) enviou à
Industrial

rn moção solicitando à
'ITelecoBraSI de telefonia solução para
adoraoper tes problemas de sus-

constan '-

OS
_ dos serviços na reqrao,

pens�o ente nas conexões diretas
especlalm
via ADSL. d d F detaria de Esta o a azen a,
P aaSecr ..ar

. ão pediu que analisasse a

a aSSOclaç .

I' d
'b'l'dade de reduzir a a íquota o

POSSI " .. d
-

bre osmateriais e construção.

ICMS�Ot'vo é incentivar o setor de
O obJe I

.'

'

construção CIVIL

� Descompasso
o Executivo jaraguaense enviou à
Câmara de Vereadores, na, semana

passada, mensagem propondo a

celebração de convênio com a Junta
Comercial do Estado, A Câmara aprovou
a proposta - por unanimidade - e

autorizou o repasse de R$ 7,2 mil para
implementar o acordo.
Esta semana, o governo encaminhou a

proposta de transferência orçamentária
que garante a implantação do convênio.
Parte do recurso sairá do Fundo

Municipal de Saúde. Primeiro aprova o

projeto, depois a verba. É lógico?

� Contra-ataque
o secretário-adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Nilson
Bylaardt, entrou com ação na Justiça -

por danos morais - contra a Prefeitura
de Guaramirim, que o acusa de, como
ex-provedor do Hospital Santo

Antônio, ter dado mais de 300 cheques
sem fundos, além de estar envolvidos
em denúncias de superfaturamento
na secretaria regional.
uÉ perseguição. O que querem

comigo? Por que preocupo tanto?,
indagou, lembrando que a CPI do

Hospital foi concluída em 2002.

� Pólos opostos
Para 19% da população, o presidente
Lula (PT) é o político mais honesto. O

prefeito de São Paulo, José Ser.ra

(PSDB), é considerado honesto por
10% e o governador Geraldo Alckmin

(PSDB) por 5%.

Já 49% acreditam que não existe

I político honesto.São apontados como

os mais desonestos: o deputado
Roberto Jefferson (14%), seguido pelos
ex-presidentes Collor de Mello (10%),

I

Fernando Henrique Cardoso (9%) e o

ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu

(8%).

RESULTADO DE REUNIÃO

Governo será pressionado para
asfaltar a Rua Carlos Oeschsler

MOSA ICO � MAURluO DE CARVALHO ------------------�----------------------------------------'i�r
',.

'

..

CAROLINA TOMASELLI

o tráfego intenso e a

importância econômica
obilizam lideranças na
usca de uma solução

(Departamento Estadual de

Infraestrutura) para tentar viabilizar
o projeto final de engenharia da rua
em toda a sua extensão - desde a

,

Rua José Teodoro Ribeiro até a SC-
413. Mas ele adiantou que será

impossível iniciaraobraeste ano "Para
cumprir todos os trâmites legais, aobra
deve começar emmarço do ano que
vem, quando termina o prazo para o
Governo assinar convênios para as

obras ", informou;
Paralelamente, as duas Prefeituras

também vão viabilizar recursos,
.incluindo o item no Orçamento do
próximo ano, segundo garanriram os

secretários de Desenvolvimento
Municipal de Guaramirirn, Maurici
Zanghellini, e de Obras de [araguá,
Luiz Fernando Marcolla. 'iÉ uma

rodovia com fluxo intenso e precisa
da obra até pela segurança.O prefeito
Moacir já conversou com o

governador e vai novamente tentar
sensibilizá-lo", disse, lembrando que
LuizHenrique estará em Jaraguá do
Sulno sábado.

O deputado Dionei sugeriu que
os doismunicípios, seus vereadores e
administradores, procurem os

deputados e senadores para tentar

conseguir recursos para a obra através
das emendas individuais. "Com a

presença do setor produtivo,
associações 'de moradores,
parlamentares e Prefeituras ficou claro
queháumcompromisso de viabilizar
o asfalto, com a busca de recursos e a

elaboração dos projetos", destacou

RAPHAEL GÜNTHER

Políticos e comunidade buscam uma solução para a rua

Dionei,
ApresidentedaCoordenação dos

Moradores do Loteamento Piazera,
Maria Isidoro, disse que osmo�dores
sofrem por causa da lama em dias de
chuva emuita poeira quando há sol,
mas que este não é o único problema.
''Temmuitomovimento de carros e
caminhões e muitas crianças
estudam. É perigoso e às vezes fica

intransitável", reclamou. Ela também
disse que a obra já havia sido

prometidaparaagosto próximo. ''Nós
vamos conrinuar pressionando para
que a obra inicie. Gostaria que fosse
este ano, porque está no PPA do
Governo de 2005. Mas se sairanoque
vem já é lucro. Se a gente dormir, o
tempo vai passando e não vai ter

asfalto nunca", resumiu.

JARAGUÁ00 SUL /GUARAMIRIM

Importantevia de acesso de Jaraguá
Sul àSC-413 e, por conseqüência,

de escoamento da produção das
indústrias locais, a Rua Carlos

Oeschsler, noBairro Ilha daFigueira,
foi tema de reunião na tarde de

ra
ontem .com um objetivo único:
viabilizar a pavimentação da rua.A
obra, a principal reivindicação dos
moradores, nunca foi concrerizada,
ares;rrdo tráfego intenso, do número
de indústrias instaladas e das
numerosas famílias que lá residem.

Representantes das Prefeituras de
Jaraguá do Sul e Guaramirirn, dos
moradores, vereadores, o deputado

u Dionei da Silva (PT) e o secretário
o interino de Desenvolvimento

Regionai,NilsonBylaardt (PMDB),
hJscaram um consenso para fazer

, com que o asfalto se tome uma

realidade. E encontraram: vão, em
I conjunto, pressionar o Governo do

1/ �doparaque faça apavimentação,
m la que a rua hga dois municípios _

Jaraguá eGuammirim.

rll Respondendo pelo Governo,
a Bylaardt disse que na próxima
lo semana vai ao Deinfra
fi

,

II

t: SDR entrega ordem de. serviço para construção de quadra
II �GuARAMIruM - o secretário de

fj' , nvolvimentoRegional emexer-

fe
OCIO Nil B 1,

' san y aardt, entrega hoje,
t as9horas d d
.' darámí ',a ar em e serviço que
1" CIO as obras de construção da

::deesportes da EscolaEstadualZunennann, noBairroAvaí.

A ordem de serviço prevê a

construção de arquibancada e

iluminação uma vez que a quadra
já contava com o piso. As obras da
quadra, com 854,90 metros

quadrados, estão orçadas em R$
233.010,69 e fazem ,parte de um

projeto amplo de recuperação da

instituição, que está em

andamento. O custo total do
investimento, que inclui a

demolição dos prédios antigos e a
.

reforma mais a nova quadra, é de
R$1.578,475,1l.

A nova quadra vai beneficiar
os 937 alunos da escola, que oferece
ensino fundamental e médio. O

prazo de execução é de 90 dias e a

previsão de inauguração da obra e

da entrega da reforma é para
outubro deste ano.

1,1 CP! dos Correios pede a prisão preventiva de Marcos Valério
P BRASÍLIA - A Comissãoarlarnent M'
ICPMI)d

ar
I�ta de Inquérito

�lard
OS CorreIOS pediuno início

edeontem . - .

de M
apnsao preventiva

arcos VaI" FSou ena ernandes de
la, susp' d1'<0 elto e operar um""IUernade

a pa I
pagamento de mesadas

l! r arnent'mensal-" ares, o chamado

!lttao�,O p:di.do segue agora
v Ou nã '

enaPúblico, que solicitará
,

o ajustiça a detenção do

empresário. O requerimento foi

aprovado por 19 parlamentares e teve
apenas um voto contrário. Além de
recomendar a prisão prevenriva de

Valéria, aCPMI tomou indisponíveis
os bens do empresário.

O pedido foi feito corri base na
possibilidade de queMarcosValéria
esteja atrapalhando as investigações.
Uma operação policial em Belo
Horizonte apreendeudocumentos da

agência de publicidade DNA

Propaganda - da qualMarcosValéria
é sócio - na casa de um ex-policial
civil. Os documentos estavam sendo

queimados quando foi deflagrada a

operação.
Foi aprovada também a quebra

do sigilo das contas'das empresas de
Valéria no Banco de Brasília e a

ampliação das quebras dos sigilos fiscal
e telefônico de todas as empresas de

Valéria e de Renilda desde 1997.
AGENDA - ACPMI decidiu

ainda adiar os depoimentos da
funcionária da SMP&B Simone
Vasconcelos e do policial civil Davi
Rodrigues Alves para a próxima
quarta-feira, 3. Os depoimentos
estavamprevistos para terça-feira. Os
dois retiraramdas contas das empresas
de Marcos Valéria R$ 11 milhões
juntos.

POLíTICA

� Seminário
A Fenaj (Federação Nacional dos

Jornalistas), em parceria com o Fórum
Nacional de Professores de Jornalismo
e Sociedade Brasileira dePesquisadores
em Jornalismo, promove no dia 18 de

agosto, no Hotel Bristol, em Brasília, o t)J

Seminário "Formação profissional e
qualidade de ensino em Jornalismo -

"'-I
as implicações da Reforma

.
.JfrrUniversitária"

O evento contará com a presença do pq
ministro da Educação, a ser indicado nos r Gil

próximos dias.
.
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Conselho dos Direitos da Mulher ��
é homenageado na Assembléia, IJB

nq

deputada negra do Brasil. IJb

NILDA - A secretária deob
Desenvolvimento Social €iJp

Habitação, N ilda Bertoldi.ac ]
também será' homenageada nain
Assembléia Legislativa com a

Medalha de Mérito Antonieta d�E
Barros. A indicação do nome de., o
Nilda foi feita pela deputada '

UE
'Odete de Jesus, presidente
estadual do PL, partido ao qual {-5
secretária é filiada. "Até por se'pJ
esposa do Moacir e estar frente à

pasta, acredito que é umlreconhecimento, uma valorização
do trabalho, é uma honra'v

FLORIANÓPOLIS - O Comdim

(ConselhoMunicipal dos Direitos
da Mulher de Jaraguá do Su) será
homenageado na Assembléia

Legislativa com a Medalha de
Mérito Antonieta de Barros. A

outorga é concedida a pessoas ou

instituições com relevantes

serviços prestados em defesa dos
direitos damulher catarinense. A
sessão solene será no día S de

agosto, às 19 horas, no Plenário

OsniRégis, em Florianópolis.
Amedalha será recebida pela

presidente do Conselho, Elenir
Escopelli, que é psicóloga da
Ciretran e também atua na Rede
Feminina de Combate ao Câncer.

Autor da indicação, o

deputado Dionei da Silva (PT)
disse que pretende com isso

valorizar um espaço coletivo e

plural de criação, proposição e

fiscalização de políticas de

valorização da mulher em Jaraguá
do Sul. ''A criação do Comdim foi
ummarcomuito importante para
a defesa dos direitos das mulheres
no nossomunicípio. Queremos que
o Conselho' se estruture e se

fortaleça e decidimos homenageá
lo porque é uma forma de

homenagear todas as mulheres de

[araguá do Sul", disse o deputado.
O Conselho foi criado por

projeto de lei do ex-vereador perista
José Pendiuk dos Santos, o Zé

Padre, em 2004, e instituído em

2005. É composto por lSlideranças
que se destacam em várias áreas.

São empresárias, sindicalistas,
senhoras de clubes de serviços,
dirigentes da segurança pública,
guerreiras na defesa dos direitos
humanos e no trabalho voluntário'
e altruísta, além de representantes
do poder públicomunicipal.

A Medalha Antonieta de
Barros, projeto da então deputada
Ideli Salvatti, foi instituída na

Assembléia Legislativa em 2001,
para comemorar o centenário do
nascimento da primeira mulher a
exercer o mandato de deputada
em Santa Catarina e da primeira Nilda vai ser homenageada

comentou.

Natural de São Paulo, Nild�
Neves Sanches Bertoldimora em �

Jaraguá do Sul desde 1987.J I
casada há 17 anos com o p.refeit�J'Moacir Bertoldi, com quem tem_

três filhos. Em 1988, trabalhou na.,
empresa Marisol como assistente'
social. De 2001 a 2003, assumiu a,
Gerência de Assuntos Sociais,
vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Social e

Habitação, que hoje comanda.
N ilda vai à sessão

acompanhada domarido, prefeito
Moacir Bertoldi (PL), da vice

prefeitaRosemeire Vasel (PTB), do
presidente da Câmara de�
Vereadores, Ronaldo Raulino (PL))
e do secretário de Educação;
Anésio Alexandre.

- ,

a;
RAPHAEl GÜNTHE�

J'

r.

QUEM FOI ANTONIETA DE BAR.ROS?

Nascida em Florianópolis, no dia 11 de julho de 1901, Antonieta de ':
Barros foi professora, e fundou o Curso Particular Antonieta de Barros"c
que funcionou de 1922 a 1964. Lecionou nos colégios Coração de Jesus, ,

Instituo Estadual de Educação, Dias Velho, Escola Normaí Catarinense e'"
na Escola Complementar, anexa ao Grupo Escolar Lauro Muller, na capital.

.

Também foi jornalista, cronista e escritora. Fundou e dirigiu o jornal "A '

semana"(1926) e esteve na direção do jornal"Vida IIhoa"(1930),periódicos
literários. Mulher, negra, solteira e instruída, Aritonieta enfrentou todo os

tipos de preconceito de sua época. E rompeu com todos eles. Foi a

primeira mulher a ocupar uma cadeira no Legislativo estadual, de 1935
a 37 e depois, de 1947 a 51.

Antonieta de Barros faleceu na capital, em 1952, aos 51 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Weg tem balanço positivo
o Balanço Consolidado do segundo trimestre e primeiro semestre

de 2005, enviado à BOVESPA em 21 de julho, revela que a Receita

( Operacional Bruta da Weg no primeiro semestre cresceu 23%,

J atingindo R$ 1.459,0 milhões. A distribuição das vendas no mercado

�t interno no primeiro semestre teve um aumento de 30%, R$ 910,8

L milhões. No mercado externo, o crescimento foi de 14% em Reais

�,. (330/0 em dólares); a receita gerada foi de R$ 548,2 milhões. O Diretor
,

Presidente da WEG, Décio da Silva, enfatizou que o crescimento das
vendas no mercado interno decorreu, principalmente, do aumento

fi' da procura por motores elétricos de grande porte, geradores e
n: transformadores. No mercado externo, o crescimento decorre da
so estratégia da empresa de internacionalização, que investe na instalação
2 de suas próprias operações industriais e comerciais em 18 países..
T
,

f Investimentos
c A empresa também mantém

1 uma estratégia de crescimento

f e desenvolvimento. No

,j mercado interno, continua

J( incrementando os negócios
� como fornecedora de soluções
-

industriais. No mercado externo,
)�

a perspectiva é, além de crescer
ó)
o marketshare de motores

fi elétricos em todos os mercados,
",. incrementar as exportações dos
"
demais produtos, como
transformadores, geradores e

inversores.

Devagar li
Em julho, ó nível de demanda
foi considerado fraco por,27%
das empresa. A parcela dos que
se dizem com acúmulo de

estoques saltou de 10% em abril

para 14% em julho, o maior
percentual em dois anos.A
demanda foi apontada por 25%
dos entrevistados como fator
limitativo à produção. O
percentual de empresários que
avaliam a situação como fraca

chegou a 29%, a maior desde

julho de 2003.

Devagar I
A 1560 Sondagem da Indústria
deTransformação da Fundação

� Getúlio Vargas revela que a

�:, indústria brasileira mantém em

julho o ritmo lento de produção
t do primeiro semestre. O cenário

� que se desenha na pesquisa é

: de crescimento baixo, estoques
!'to excessivos e demanda

enfraquecida. As expectativas
quaQto ao futur.Q,lar:;nb",ér;p$e,..,..",
tornarammenos otimistas.

Juros
I

O BC divulgou que a taxa média
cobrada pelos bancos caiu. de
49.4% em maio para 49% em

junho. A queda ocorreu, mesmo

com a manutenção da taxa Selic
estável em 19.75%, devido ao

recuo dos.juros para pessoas
físicas, que caiu de 65.7% em

maio para 64.7% em junho. O
impacto maior foi sobre o

crédito pessoal que diminuiu de

77,2% para 76i2%.
redacao@jormalcorreiodopov-o.éom.br

" .....
'

Convite
Todas as quintas-feiras, na AABB, venha
saborear deliciosas sopas na Noite das

Sopas, a partir das 19h30 mino

Corivite
o Restaurante Krüger Hauss, (antiga Recreativa

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

casamentos. Informações: 371-1991.
'

,
�

concurso: 1477

,54 - 58 - 70
,

76 - 80

concurso: 539

06 ., 20 - 25 - 26 - 30 - 31 - 37
38 - 39 - 42 45 - 51 - 61 - 67
70 - 72 - 75 - 79 � 86 - 95

concurso: 03955

1 ° Premio: 69.426
2° Premio: 38.224
3° Premio: 04.907
4° Premio: 49.553
5° Premio: 72.888

•

mauqu
� Os consumidores
vão contar com um

grande mix de

produtos e promoções

}ARAGUÁ 00 SUL - Foi anun
ciada ontem em [oínville a data de

inauguração da rede de lojas de

departamentos, o Magazine Luiza,
em Jaraguá do Sul. Dia primeiro de

agosto 1210jas que antes pertenciam
à rede Madol vão ser abertas na

região nordeste do estado. Os consu
midores vão contar com um mix

maior de produtos e promoções, além
dos serviços do LuizaCred, que
permite crédito fácil e rápido. Depois
de passar por um processo de

reformulação, estas unidades

ganharam um novo padrão visual e
as equipes de vendas passaram por
treinamento para se adequar à nova
filosofia de trabalho.

O Magazine Luiza passou os

últimos três meses treinando os

funcionários daMadol, reformando
e adaptando as lojas ao seu padrão
visual Agora.todas contamcomum

ambiente climatizado e uma equipe
alinhada com o pensamento e a,

��lêura doMagazine Luíza, voltado�.

QUINTA-FEIRA, 28 de julho de 2005

NOVIDADE

As obras no Magazine Luiza já estão sendo finalizadas, a inauguração acontece na próxima segunda-feiR a

ao encantamento do cliente."Faz
parte doDNA da empresa inspirar e
motivar as pessoas a terem uma vida

melhor; e não apenas venderproduto
e preço. Por meio desta campanha,
vamos transmitir tudo aquilo que já
praticamos nas lojas com nossa

diferenciada equipe devendas", disse
� superintendente, LuizaTrajano.

, Sobre' o 'Magazine Luiza - O

Magazine Luiza é uma das maiores
redes de lojas de departamento do

país. Com sede em Franca, no Estado
de São Paulo, comercializa mais de
8.200 produtos por meio de 337

pontos de venda distribuídos em sete

Estados brasileiros (Sr, MG, RS, PR,
MS, GO � se); A empresa vende
produtos eletroeletrônicos,móveis;
brinquedos, presentes e utensílios

domésticos, entre outros, �
Magazine Luiza conta com mais�
6 milhões de clientes cadastradrni
mais de 9,5 mil colaboradores,
faturamento bruto da rede paurui ,

foi de R$ 1,4 bilhão em 2004, oq�
representou um crescimermj
100% em relação a 2002. Para100i: d
a empresa prevê 'um faturamento� iii
R$ 2 bilhões. , VI

--------------------�----�--------------------------------------�---------------------------------.-

Magazine Luiza vai ser
rado dia 1 o de agoste

Balé Nacional da Polônia se apresenta hoje à noite na Sear III
}ARAGUÁ DO SUL - Centenas

de pessoas já compraram ingressos
para assistir ao Mazowsze, o Balé
.Nacional da Polônia que se

apresenta hoje, às oito e meia da
noite no palco da Scar (Sociedade
Cultural e Artística). A expectativa'
dos organizadores é que o auditório
com 976lugares fique lotado. Os
ingressos custam R$ 20,00 para
estudantes e maiores de 60 anos, e
R$ 40,00 para o público em geral.

O Balé Nacional da Polônia é

considerado um dos mais

importantes grupos de dança
folclórica da atualidade. Formado

por 90 integrantes, incluindo o

corpo de baile, a orquestra, o coral

e a equipe técnica, o Mazowsze

viaja com quatro toneladas de

bagagem, sendo 2,5 toneladas só
de figurinos. As roupas, feitas por
artesãos da Polônia, são verdadeiras
relíquias�onfeccionadas com pura

lã, linho, seda, couro e outros

materiais nobres. Durante o

espetáculo, cada bailarino troca de
roupas de sete a 10 vezes, o que
chama a atenção do espectador.
No repertório estão elementos
folclóricos poloneses transformados

/
e estilizados. As raízes culturais são

trabalhadas com muitos recursos

cênicos, aliados a um programa
musical que mescla com maestria

composições de Chopin, Verdi,

Oginski, Elsner, melodias de Natal
e de Páscoa, além de canções
patrióticas e da Varsóvia antiga.

O Mazowsze foi fundado em

1948 pelo compositor polonês
Tadeusz Sygierynski e pela atriz e

cantora Mira Ziminska, com o

objetivo de preservar as danças, os
costumes e amúsica dos povos que
formam a Polônia. Em 57 anos de
atividades, o balé já foi aplaudido
pormais de 16 milhões de pessoas,
em 50 países. Forammais de 6.500

apresentações em 210 turnês

mundiais. Mais informações podem
ser obtidas com a secretária da Scar;
Neusa Stange, nos telefones (47)
275-2477 e 370-6488.

Starnrntisch pode ser incluída no calendário de eventos estadual
}ARAGUÁ DO SUL - O major

Rogério LuizKuhmlen, integrante da
comissão organizadora da 3ª

Stammtisch, anunciou ontem,
durante reunião mensal da CDL,
realizada na MBB (Associação
AtléticaBanco do Brasil), o interesse
dos organizadores em, no próximo
ano, incluir a festa no calendário de
eventos comemorativos ao

aniversário de Jaraguá do Sul e.
também no c'alendário estadualpara
atrair mais turistas aomunicípio.

AStammtisch acontece durante
todoo sábado; dia30, noCalçadão da
Marechal. De acordo comKuhmlen,
onúmerode interessadosemparticipar
da festa aumentou em comparação
ao ano passado, quando participaram
53 grupos. "Esseanotivemosquelimitar
as inscrições a 65 grupos por falta de

espaço paramontagem das barracas.
For isso, 12 tiveramque ficar de fora".
Para fazer a inscrição, cadagrupodoou
duas cestas básicas que foram

entregues noMuseu Emílio Silva. Os

�:":CANARINHO
�'HI�'----,------�

Uma Transportadora dê Vidas•
..

alimentos serãodestinadosaoHospital
eMaternidadeSãoJosé.

- AComissãoCentralOrganizadora
está distribuindo tecidos padronizados
paraseremusadoscomo toalhasderríesa
e para decoração das vitrines das lojas
ao longo doCalçadão. Tambémestão

sendo confeccionadas camisetas com
o símbolo da festa, além de outros

I

souvenirs qlle serão comercializados.
Os recursosobtidos comavendadesses
materiais será doado para a Oase
(Ordem Auxiliadora das Senhoras

Evangélicas) e para o Gru�,
PromoçãoH\.lI113l13da IgrejaCa

REGRAS _ Os organizador
, -""1

definiram que as barracassop»
. . d ssetehoser ocupadas a partir a, '

damanhã e que alimentOS sopJl
ser feitos a partir das 12h30,q� ,

fecha o comércio, para nãopre)
.' d b elanchonelomovimento . e ares

.'

d festa e"
O encerramento a

, .
. da tarde,

previsto para as cmcO . das,
liberação do trânsito a parOl
horasda noite.
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; GUARAMJRIM/SCHR0EDER - A
I

[ da ,Jurema Wulf, pediue ega "

.

I prisão preventiva de
�ntem a

Idre Piccoli 25 anos, naturaexan '

'e)araguá do Sul. Ele confessou

matado com cinco facadas o

I
nstrUtor aposentadoValdir Paiva

I

s 55 anos na tarde do últimoI pe ,
/ .

hado, na casa da vittma, em

hroeder, de quem ainda roubou

ano, um Fiar Pálio Fireplacas
CZ 5138, de Schroeder, um

. are[ho de TV, um DVD, um
odemicroondas e um aparelho

\[ar. Depois de matar Lopes, o
'eii assassino foi se divertir na

�anceterip. Rivage, em Blumenau.
. O (Piccoli foi preso por volta das

�� 11 horas de terça-feira quando
h� 4sitava à namorada, em

S. [umenau, no Bairro Vorsiadt. A
UsI delegada chegou ao nome do
'q� sassino por meio de uma

)� énúncia anônima feita à

00i: d�[egacia e depois de uma

D� lfi�estigáçãd cuidadosa que'incluiu
, viagens a Blumenau, Piçarras e

QUINTA-FEIRA,28 de julho de 2005

, CRIME E CASTIGO

PANORAMA

Alexandre Piccoli, 25 anos, pode ser condenado a até 30 anos de prisão

comerciante Roberto Gil Litz, 36
anos, vai ser indiciado por

receptação de mercadoria roubada
já que foi ele quempagouR$ 300,00
pela televisão e fomo demicroondas.

Alexandre Piccoli diz que só

vai falar em juízo, mas confessou
para a delegadaJurema termatado
o aposentado. "Ele contou que
conheceu topes na sexta-feiraà
noite ria dáncetaria Chopp '&'
Club, em [araguá d6Sul, cí�ando

Assassino de aposentado é

) I preso na casa da namorad",�,"",""
Navegantes em busca de mais

informações sobre o paradeiro do
acusado. Ontem pela manhã a

polícia fez a reconstituição do
crime. No local foi encontrada a

faca usada paramatar Lopes. Uma
faca de cozinha com cabo azul, que
não tinhamais vestígios de sangue.

De acordo com a delegada,
Piccoli �omentou � crime com

conhecidos ainda no final de
semana, mas, na hora, ninguém
acreditou no fato. Somente depois
da descoberta do corpo, namanhã
de segunda-feira, que as pessoas

que ouviram a declaração \ de
Piccoli concluíram que ele falava
a verdade. Depois de matar o

aposentado, ele visitou os pais, que
moram na Vila Rau, em Jaraguá
do Sul: Adília e Ildefonso Piccoli
serão indiciados por obstrução à ' =-""-_�_� _

Justiça já que orrutiram

informações sobre o possível
paradeiro do filho. ,

O assassino vendeu os objetos
roubados por R$ 300,00, menos o
DVD, que ele deu de presente para
a namorada e o celular, que ele diz
ter quebrado. O carro ele tentou

vender, mas não conseguiu e

abandonou o veículo em Joinville,
onde ele trocou por pedras de crack
o aparelho de som do carro.Depois
pegou 'um ônibus para ir 'até
Blumenau visitar a namorada. O

'\

Ii Informe Publicitário

,SESI ALIMENTAÇÃO SURPREENDE CLIENTES
o SESI de Jaraguá do Sul fornecê refeições coletiva� e também atua
em eventos, onde vem consolidando seus serviços com Coffee Breaks

e Coquetéis especiais
Com mais de vinte anos de experiência no fornecimento de refeições

para indústrias em Santa Catarina, o Serviço de Alimentação do SESI tem

conquistado, também em Jaraguá do Sul, a satisfação de seus clientes. "O
coquetel estava perfeito em todos os sentidos. Somente recebemos elogios
dos participantes. Por isso, MUITO OBRIGADO pela parceria e esperamos
nos próximos anos contar com vocês", disse Rubinéia N. C. Keil, Presidente
,daABRH Jaraguá do Sul, sobre o coquetel promovido pela instituição dia 14
de julho, para mais de 800 pessoas, por meiodo Serviço deAlimentação do
SESI.

,

A principal atuação do SESI nesta área é no fornecimento derefeições
cOletivas, além dos eventos especiais, como o da ABRH, e da consultoria
nutricional individual prestada aos usuanos. Outro exemplo de cliente de
IJaragUá do Sul é a Menegotti ACM Têxtil, que está satisfeita com o

atendimento do SESI no ramo de refeições coletivas. Contratante deste
'serviço desde 1997 com uma cozinha montada em sua estrutura, .a
:empresa promove aqora a revitalização deste espaço, com o apoio do SESI.
,i Atualmente o SESI fornece cerca de 60 mil refeições por dia em todo o

,Estado. OServiço está baseado na qualidade e na .satistação dos usuários e
,tem como principal objetivo proporcionar uma vida mais saudável aos
trabalhadores da indústria. O SESI também investe em constante
'� .

-

, el��mento da equipe e segue os padroes ISO 9001/2000 e APPCC

��nalis�dOs Perigos e Pontos Crític,:s de Contr?I:), que garantem o controle

_ qU�hdade no processo de produção dasrefeições.
,A Intenção da gerente do SESI em Jaraguá do Sul, Roseli Capudi, é

�mpliar o número de atendimentos na região. "Promovemos uma série de

:nV�stimentos e hoje estamos preparados para atender a necessidade da
IndUstria de todos os portes. Nosso objetivo á fazer com que a empresa

�ossa concentrar sua energia em seu negócio e deixar as atividades sociais

tcOntado SESI", afirma. Além daAlimentação, o SESI presta serviços nas

p��as.d� Saúde, Educação, Lazer, Responsabilidade Social Corporativa,
macia eMicrocrédito.

o aposentado deu um cartão com

o endereço e convidou para uma

visita. No sábado ele foi até a casa

de Lopes, acabou se desenten
dendo com a vítima e cometeu o

crime", relata a delegada. Segun
do ela, Piccoli era usuário de crack
e já haviasido internado; Não tinha
paradeiro certo e visitava pouco a

família. 'Se coridénádo por

latrocínio, o assassino DO,de pe�ar,) r ... l(". n-· í "'-'f '-'Yv··rl,,�, . I' í
até 30 anos deprisão.

'

Trânsito da cidade é discutido
em encontro e palestra

,

de gasolina proibindo a venda dd
bebida alcoólica depois das ih d�
noite. "Diminuíram o número de

,

ocorrências e, especialmente de
.

b"bdA' "J
motonstas e a os no transito I

,
/ I

revela o comandante. :

Apesar das campanhas e outras
ações desencadeadas para reduzü!

/ de acid
. I

o numero e aci entes, os reglstro�
da PM não são animadoresl
Somente este ano já acontecerarrl '

812 acidentes no perímetro urband
de Jaraguá do Sul, num total dd
1606 veículos envolvidos e 1 �
vítimas fatais. No mesmo pe�íod9
do ano passado foram 834 acidentes
e um total de 13 �ítimas fatais. DJ
acordo com o chefe do setor dJ
Trânsito da PM; 2° tenente Diegd
Pereira Chanes, 95% dos acidente$
são causados por falha domotoristal

RAPHAEl GÜNTHER!

}ARAGUÁ DO SUL - Reduzir o
número de acidentes de trânsito e

criar um relacionamento mais

humano entremotoristas, ciclistas,
motociclistas e pedestres. Este foi o
objetivo básico do 1 ° Encontro de
Diretores e Administradores de
Trânsito, promovido durante toda
a tarde de ontem na sede da
Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu).
O encerramento do evento foi

à noite, no Centro Empresarial,
com uma palestra do consultor de
trânsito Ézio Ricardo, que falou
sobre Cidadania no Trânsito para
uma. platéia de cerca de 300

pessoas composta por motoristas,
gestores de trânsito e comunidade
de um modo geral. Na avaliação
do palestrante, que é de Rio do Sul,
um dos pontos positivos do trânsito
de Jaraguá do Sul é a sinalização,
mas a relação motorista/pedestre
deixa a desej ar. �'N os poucos
minutos em que percorri o centro
da cidade, percebi que os

motoristas não respeitam a faixa de

pedestre", assinala o palestrante.
Segundo ele, o brasileiro, de um

modo geral, não teve uma

formação' adequada como
condutor. Falta cidadania e

solidariedade.
De acordo com o comandante

do 14° Batalhão da PM, tenente
coronel Ricardo Alcebíades

Broering, F\�gu!llqê ini,ç,i\l�iy�s estão
dando certo e dá como exemplo o
terrno.ide., aj uste de .condu ta
firmado entre as polícias e postos RicardQ enfatizou a cida,dani�

. Descentralização
garante obras imporla'Dtes

na Serra Calarinense.

A Serra Catarinense está sendo beneficiada por uma série de obras e ações
que valorizam o turismo e garantem a segurança de visitantes e moradores.
O Mirante da Serra do Rio do Rastro, por exemplo, recebeu diversasmelhorias,
como pavimentação do pátio e iluminação especial. A região também passou
a cantar com um novo posto da Polícia Rodoviária Estadual, garantindo
o monitoramento de um trecho de 129 km da rodovia SC 438. São obras do
Governo de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

.-... .- ,. -f'" - -., ..�. _. ..... ,........ ...., -: � , �
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CORREIO TV
Rezende pedeafastamento
Marcelo Rezende não gostou nada do novo projeto que a Record

preparaou para ele e Ana Hickmann. A dupla gravou dois pilotos,
mas ele não gostou."Me contrataram para fazer jornalismo e agora
decidiram me colocar para entrevistar bonecos, desfilar com
cachorro e participar de quadro de culinária. Antes massacraram o

'Cidade Alerta; que dava picos de 20 pontos no Ibope. Nada disso
estava no meu contrato'; disse Rezende. A insatisfação vinha desde

junho, quando a Record tirou o "Cidade Alerta" do ar, de São Paulo,
por pressões do governo. Com essa decisão, apenas ele.ficou fora
do ar. O policialesco continua em outros Estados. A Record diz que
cobrará multa de rescisão de contrato.

Substituto
Ficou uma dúvida no ar com o afastamento de Marcelo Rezende
da Record. Quem vai ocupar o lugar do jornalista no comando do

programa "Assim É Melhor" ao lado da modelo Ana Hickmann? A
emissora alega que ainda não sabe, pois foi uma surpresa a notícia

que receberam terça-feira, sobre o desligamento de Rezende. Por
enquanto, a estréia da atração continua fixa em oito de agosto.

INFO�MATIVO ��l������
.... Curso: Gestão por Processos
Buscando capacitar empresários, gerentes e demais responsáveis
pelo desempenho de uma empresa, departamento ou seção
com interesse em solidificar conhecimentos na área em

conceitos, métodos e ferramentas de Gerenciamento de

Processos,a ACUS e a SOClESC promovem o curso GESTÃO POR

PROCESSOS. O curso abrange conceitos e métodos básicos do
Gerenciamento de Processos; Indicadores de Desempenho e

Avaliação de Processo; Padronização; Ação Corretiva e
,

Implantação. Será ministrado por Marcus Vinicius Passos

Guimarães, Engenheiro Mecânico, Mestre em Engenharia da

Qualidade e Produtividade, doutorando em Gestão Empresarial,
especialista em Gestão da QualidadeTotal,Consultor e Instrutor
deGestão Empresarial e Chefe do Planejamento da Qualidade e
Meio Ambiente do GrupoWEG. Será realizado nos dias 1.0,2,8 e
9 de agosto de 2005 (segundas e terças-feiras), das 19 às 22

horas, no CEJAS.Valor: RS 125,00 paraNucleado; RS 145,00 para
'demais associados e RS 185,00 para outros interessados,
incluindo material didático, coffee-break e certificado.
No dia 15 de agosto acontece debate, gratuito para os

participantes do curso, com Moacyr Sens, Superintendente da
WEG Motores. Maioresinformações e inscrições pelo fone (47)
275 7017, e-mail capacitação@acijs.com.br. no setor de

Capacitação Empresarial da ACUS.

Faleceu às 12:00h do dia 26/07,0 senhorWaldi Oss Emer,com
idade de 60 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e

o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 09:00h do dia 27/01, o senhor Leocádio Preti, com
idade de 57 anos. Ovelório foi realizado em sua residência é o
sepultamento no cemitério de Guaramirim.

Falecimentos

Educação: uma permanente contrução
Todos os anos, nesta época, as escolas param para avaliar e
refletir a caminhada do primeiro semestre e redefinir suas
metas para o restante do ano letivo.
Esta retomada já faz parte da rotina de professores, alunos e

famílias.
Para os primeiros é hora de recarregar as energias, reavaliar
suas práticas e voltar animados para dar continuidade a

caminhada. Para a família é hora de ser criativa buscando
alternativas de convívio, é um excelente momento para que
alguns valores sejam repensados.
Percebe-se hoje, que a grande preocupação das pessoas é

garantir as famílias uma melhor qualidade de vida e assim o

tempo de estudo e trabalho está cada vez mais ampliado. É a

busca pelo crescimento pessoal e profissional. No entanto é

preciso não descuidar da qualidade do tempo de convívio com
a família.

'

,É no convívio familiar; através de modelos de diálogo,
.compreensão e-atitudes corretas que a criança, desde os

: primeiros anos de vida, começa a se constituir uma pessoa
: solidária, justa, responsável e digna.
'Desta forma,sempre é tempo de reavaliar o percurso de educar,
avaliar e mudar, buscando sempre os melhores caminhos. E

.qual o melhor caminho? E o caminho correto! Nã9 existem

'receitas, pois cada um é diferente, tem uma história uma

vivencia. A grande riqueza está na capacidade humana de

querer ser cada vez melhor, construindo e reconstruindo

permanentemente as formas de relacionar-se com o mundo e

com os outros.

MuriloRosa arranca suspiros
Fernanda Tavares que se cuide, porque 'as lobas' estão atrás de Murilo Rosa. O sucesso ue

Dinho, personagem do ator em 'América; está fazendo com a viúva Neuta também se

reflete fora da telinha. Nos rodeios que ele tem participado pelo interior do país, a
repercussão tem impressionado o rapaz."Em um evento, morri de rir com um cartaz que
vinha escrito assim 'Dinho, eu também sou viúva: Mas entendo essas brincadeiras, porque
meu público sempre foi mais maduro, por conta das novelas de época que eu sempre fiz�
conta ele.Além da ex Vera Fischer, ele já gostou de mulheres mais velhas em outras fases
da vida."Quando eu era criança, me encantei por uma professora, e depois na

adolescência, foi por uma atriz, acho que era a Brooke Shields" relembra.

Sinal dealerta
o fato de Raul Gil ficar alguns minutos à frente do "Fama" e encostar no "Caldeirão do
Huck" no Ibope tem chamado a atenção da Globo, diretores da emissora já estão

preocupados. Quanta pressão ...

Tudo pela arte
Cláudia Rodrigues passou um dia em São Paulo na cadeira do dentista. Foi fazer uma

prótese só para usar num episódio de "A diarista" em que sua personagem, Marinete,
perderá um pivô.

'

ALBERTO JOÃO MARCATTO

Secretário Adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação

51, Eliane Hinghaus
52. Eliane Xinghaus
53. Elisabeth Oechsler
54. Eloísa Rosa Pereira

55. Elvira Roza Paacher
56. Emerson Cleiton Simette
57. Emerson D. D. Ribeiro
58. Éster Ires Knopp
59. Evandro César Stipp
60, Evelin Karina Fritzke
61.Fabi Lopes Rosa
62.Fabiana Manoel Silveira
63. Fabiano Oliveira
64.Fabio da Silva Camacho
65.Fabio Pamplona
66. Felipe Carvalho de Souza
67. Fernanda Vitkoski Colaço
68. Fernando Fellipe de Souza
69. Fernando Roberto Panini
70. Fernando Rodrigo Meurer
71. Fernando Willys dos Passos

Bitencourt
72. Francisco P. Batista
73. Gerson Vanderlei Griebeler
74. Gilberto deOliveira
75. Gilberto Pappis
76,GiseleGorges
77. Heidi Jesus de Almeida
78. Helio Zonta Junior
79. Hildo Artur Hastchbach
80.lrineu José Pimentel
81. Irléia Reiter
82.lsrael C. da Silva
83.ltamarTaborda Ribas

84.JandirLasing Fell
85. Jemuel Américo dos Santos
86. João Rosa da Silva
87.Johnne Carlos da silva
88.Jonas MarceloWermuth
89. Jose Aparecido Felix
90. José dos Reis B. Junior

91. José Luis Veronez
92.José V.Delmondes de Santana
93. Josiane Cristina Uller
94.Jossimar R. Dos Santos

95: Juarez Zauza
96. Juciel Brusque
97. Juliana C. Ferreira

�1�·��.. I.l.�.\li Prefeitura Municipal de Jaraguá Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Social E Habitação

EDITÀL DE CONVOCAÇAo

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Divisão de Habitação, faz público para conhecimento das pessoas relacionadas abaixo
que se inscreveram para apartamentos Programa de Arrendamento Residencial- PAR,Condomínio Jardim das Hortênsias, bairroJaragu;
Esquerdo e desistiram para que retornem à Prefeitura para assinarem a Declaração de Desistência.

,

)

I

Comparecer até o dia 05/08/2005 na Divisão de Habitação - Prefeitura Municipal de Jaraquà do Sul, de segunda a sexta-feira, no horário
das ih30min às 11 h30min e das 13h às 17h.

As pessoas que não comparecerem até 05/08/2005, serão consideradas desistentes e não poderão reclamar sua inscrição no

referido condomínio.
. .

Epara que ninguém possa alegar ignorância, é o presente Edital afixado no quadro de editais da Prefeitura e publicado nos jornaislocail,'
bem como será solicitado a algumas empresas que afixem nos seus murais internos.

Jaraguá do Sul, 22 de julhode200í,

Maduenho
50. Eliane Aparecida Floriani 198.JulianeDallmann

99. Juliano Ferandes
100. Julye Butzke
101. Klaus Blasius
102. Leandro de L Ernesto

103. Leandro Luis Bremm

104. Leda Lucia de Asis

105, Leila Marquardt
106, Leir de Saouza Mattos
107. Leoni Rosa
108. Lílian Elisabeth Bartsch
109. Uslei Carla Becker

110. Lucas Clivatti Freitag
111. Lucas Glizotti
112. Lucia Nhanha
113. Luciana Dalllgna Paim

114. LucianeMeyer
115. l.uclarie Ramos Rocha
116. Lucinei Hernachi

117. Lucia Mauro Dreveck

118. Luis Ricardo de Abreu
119. Luiz Rodrigo Natali
120. Lurdes M. Necherbom
121, Márcia Fortunato Liscano

122. Marcilene Campregher
123.Marcia José Koch

124.Márcio Rita Lemes

125. MarcioV.dos Santos
126.Marcos Bento da Silva
127.Marcos Paulo Tomellin
128. Margit Rejane Hibig
129. Mari dé Souza
130. Maria Gessy Fernandes dos
Santos deCampos
131. Maria Rosemarsilva Pedroso
132.Marilei dos Reis Farias
133. Marines Dombriski
134, Mario Lewerenz
135.Marlei dasGraças da silva
136.Mauricio Okasaki
137.Maycon Patrick Konnel
138,Mayla Uller
139.Minoru Sakurada
140.Miriam Terezinha Modelski
1'41, Neila Follmann
142. Nelson Kretschmer
143. Nivaldo Naizer Junior
144, Olívio Kuster
145.Osayr de Siqueira
146. Oslir Devalier

147. Patrícia de Almeida Soares Rios
I

148. Patrick Josemar Paupitz
149. Paulo Rodrigues da Silva

i 50. Pedro Jair da Luz

151. Pedro Marion da Luz

152. Raquel de Mattos
153. Regina Zimmermann
154. René Leopoldo Kuroli
155. Ricardo Rodermel
156. Rodrigo da Silva Bueno

157.Rodrigo Tolentino Luz

158.Rogério OL F.da Cunha
159. Rogério Da Silva

160. Romilda D. Ribeiro
161. Rosalia de Jesus Almeida
162. Rosalia Pereira Coimbra
163.Rosane Conceição Farias

164. RoseliTerezinha Suckowkritl
165. Schirlei Naas Barg
166. Shirlei Batista dos SantoS

Heidmann
167. Sidnei Antonio Boller
168. Sidnei Luis Hoch

169. Silvana Vitkoski
170. Silvia Kretschmar
171.Simone Alves de Oliveira
172. Simone Cristine krause

173. Simoni Carla Gneiepel
174.Sônia Elaine Batista

175. Soraia Engel
176. Sueli Estevão
177. Susan Nara Vieira

178. Tânia Goulart

179.Tânia Mara Costa

180.Tatiane Miranda
l
ê

l.Teresa Barabax
182.Toni César de Lima

183. Uelinton Ricardo dos Pass�s
184. Valeria Candido da Silva

185. Valmir da Silva
186.Valmor de Lora Gelhen
187.Vanderson Valmor Borba
188.Verediana Luis Vasel
189. Vitor Schimitt

190.Waldiberto de Lima Pires

191.WalterWerner Pasold
k'

192.Wilson Vieira PrzywitoWS I

MOACIR ANTONIO BERTOLDI

Prefeito Municipal

1. Abalri Donizete de Souza
2. Ademilton Leal Marinho
3. Ademir Nlchelattí
4. Adeni Terezinha Brandalise de
Carvalho
5. Adriana Cristina Costa
6. Adriana Zabel Debatin
7. Adriane Fátima dos Santos
8. Adriano da Silva
9. Adriano Luis Rebela�o
10. Agnaldo dos Santos Belarmino
11. Alma Grande Meyer
12. Alvonete Dalozen
13. Alzira Ma: Dias Rosa
14. Amauri do Rocio de Castro
15. Anderson Juarez de Rosa
16.AndersonMachado da Silva
17. Anderson Osório de Oliveira
18. André de Ávila
19. Andréa Regina Rosa

20.Andrei Bona
21.Anelita Wosniak
22. Arli Marlene de Oliveira
23. Carla Edite M. da Costa
24. Carlos Alberto Rosa
25. Carlos AugustoGomes dos Santo
26. Carlos Krehnke
27.Carolina Tomaseli
28.Cedinir Celso Muller
29. Célia Miwa Siguimoto
30. Célio de Araújo Lima
31. Charley José Cordeiro
32. Charley Soares
33. Christianne Dalla Riva da Silva
34.Claudia da Silva
35. Claudionei Peters
36. Cleber Cardoso

,

37.Clemicia Rde Souza Santos
38. Cleunice Maria lanuki
39. Cleusa Aparecida da Silva
40.Cristiano de Souza
41. Damiana dos Santos
42. Daniel André Hank
43. Daniel Ângelo Lemos de Almeida
44. Daniel Pântano de Souza
45. Dirlei Valdir Moller
46. Éder Paulo Bastião
47,EdilaniTatiane Leitholdi Vieira
48. Eduardo Fugel
49. Eleandra Aparecida da Silva

. Ih de 20Üí
Jaraguá dó Sul, 22 de lu o
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EM BUSCA DO PENTA

atação embarcou ontem para
I disputar a Olesc em Blumenau

I problemas
Icnicos fizeram as

favas serem .

"

ansferidas, de ltajat

'J GuAOOSUL-OsatletasdaAM
d

. -

I, J'arag�aense e nataçao
Ulpe '.

'

caram na tarde de ontem para
,

au para disputar aV Olesc.
umen ,

I
rovas acontecem noComplexo

'�esi porque as piscinas de Itajaí
ficaram prontas a tempo para a

mpetição, No feminino, sete

, ietas vão em 'busca do

ntacampeonato da competição e

� como principais adversários
Iumenau e Concórdia. J á o

�sculino viajou com oito

:dadores, e disputa o título contra
favoritos Blumenau, Joinville,
brianópolis eCriciúma. As provas

'

ntecem hoje e amanhã.
Para o técnico Ronaldo

,
ctuozo, o Kiko, as meninas tem
difíc[,désafid 'pela frente, pois
enau é considerada a favorita e

ncórdia chega com reforços de
no União; "Mesmo chegando
Imo atuais campeões, não somos

I, oritai.Mas tentaremos surpreender,
��asacletâs estão combom ritmode

'mpetiçáo". Parao treinador,o fato
I
provas serem transferidas para

Nadadores jaraguaenses começam hoje as disputas da 5' Olesc ,em Blumenau

Blumenau, favoreceuo rime da casa.
. "Mas vamos comperir de igual pra '

igual", completou.
No masculino, as disputas

prometem ser mais acirradas, pois
,váriosmunicípios se fortalecerampara
a competição. "Esta edição da Olesc
promete seramais disputadade todas.
Nós estamos com um quadro bem"
renovado, mas em condições de

chegar", disse Kiko.
BASQUEfEFEMININO:-As

meninas do basquete não

andebol masculino vence por
! 8x25 e fica com o 3° lugar
ITAJAÍ/]ARAGUÁ 00 SUL - Com

Ivitória por 28x25 em cima de
lumenau, � handebolmasculino
: Jaragua d� Sul terminou em

rceiro lugar. Nas quatro últimas
'ições da Olesc, 6s jaraguaenses
nninaram entre.os três primeiros,
gafes.O título ficou com Tubarão,
e venceu ltajaí por i 7x16. '

, Segundo o técnico Everton
,ales, o jogo foimuito equilibrado,
,as os atletas se recuperaram e
m

" .

,

pnram o objetivo, que era ficar
OI treosquatro. "Missão cumprida.

meçamos dominando o jogo e
les encostaram' na metade do

ndo tempo. Mas conseguimos
I trar o placar e venc(;" disse.
XADR ' '.

,

EZ - J� o xadrez não

,

teve um dia muito bom. As duas

equipes encerraram a participação
com derrotas;' o feminino perdeu
por 3xO para Forquilhinha e o

masculino foi derrotado por
Joaçaba pelo placar de 4xO. Com

isso, as duas equipes ficaram longe
dos campeões, terminando a

competição somente entre os 12
'melhores.

O técnicoMaurício Berti disse
que os adversários se preparam bem '

para enfrentar os jaraguaenses e

que isso foi o fator principal. "Eles
estudaram as nossas aberturas e

conseguiram nos vencer; Para as

próximas competições, precisamos
mudar porque nosso desempenho
foi abaixo do esperado".

conseguirampassarpelo rime da casa "Tentamos reverter a vantagem nos

e perderam por 59x54, na semifinal últimos trêsminutos,mas não adianta
da Olesc. Com isso, elas disputam o jogat bem só no final da partida. Isso
terceiro lugar hoje, às 15h, contra faz parte e agora é recuperar a

Chapecó.A final será na séqüênciay confiança para disputar, o terceiro

entre Itajaíe Florianópolis, que bateu lugar'iO treinador também disse que
o rime do Oeste por 48x33. Essa é a a final não reflete o que vem

primeira vez na história daOlesc que "

' acontecendo desde o início do ano.
o basquete feriiinino dejaragua.do :L'��as esporte é assim: mesmo. Nós
Sul não disputa afinal. estamos abalados 'e Chapecó

O técnico Julio Patrício deu também. Quem conseguir se

mérito às adversárias, mas disseque o . recuperar nessas 24 horas vai vencer
time entrou sem confiança.. .o jogo", comentou.

'Regulamento 'tira' Jaraguá
das finais do flltsal feminino

Futsal feminino encerrou a participação com empate em 1x1

ITAJAí/JARAGUÁ DO SUL -

Mesmo sem perder nenhuma
partida (três vitóriase três empates),
o futsal feminino de[araguá do Sul
foi eliminado ontem das semifinais
da Olesc. As meninas já entraram
em quadra desclassificadas e

empataram em 1x1 com Itapirahga.
Tudo porque no jogo anterior,
Joinville e Concórdia empataram
pelo mesmo placar, o que resultou
na classificação das duas equipes.

O técnico Maurício Berti
reclamou do regulamento rios

critérios de' desempate. "Deu pra
perceber que [oinville e Concórdia
entraram em quadra para, empatar
o jogo com gols, o que garantia os

dois na semifinal. E não foi só eu

quemvi; o comentário no ginásio foi
um só", desabafou o treinador. De

acordo com ele, as jaraguaenses
entraram desmotivadas em quadra.
"Estavam sem cabeça para jogar e
utilizei mais as reservas. Está todo
mundo decepcionado", completou.

FUTSAL MASCULINO -

Com duas derrotas em dois jogos,
o time de futsal masculino de -

Jaraguá do Sul já deu adeus às

pretensôesde ficar entre os quatro
melhores na Olesc. Depois de

perder por 5x1 para Chapecó na

terça-feira, ontem a derrota foi para
Florianópolis, por 2xl. Segundo o
técnicoAugustinho Ferrari, o time
levou muito azar na competição.
"J ogarnos bem, mas faltou

competência na hora de fazer os
gols". A equipe .encerra sua

participação hoje à tarde contra'
Porto União.

LINHA DE FUNDO--
JULlMAR PIVATTO ")

Suspensão
O auxiliar técnico da Malwee, Marcos Moraes, foi julgado e vai

cumprir 40 dias de suspensão, por invasão da quadra em um jogo
do Estadual. Com isso, quem dirige .o time no sábado contra o

Macaé é o treinador do juvenil Renato Vieira, já que Fernando

Ferretti ainda se recupera de problemas de saúde. Marcão disse. '

que, na próxima semana, Ferretti tem grandes chances de estar

com o grupo.
Quem também foi julgado foi o fixo Antonio, que pegou mais

dois jogos, além da de suspensão pela expulsão no jogo contra

Carlos Barbosa. O time gaúcho foi multado em RS 500 pelo
�omportamento da tor�ida durante este jogo.

Terminam amanhã as O caso Rabinho deve chegar
inscrições para o 5° hoje à Fifa. O Real Madri
Campeonato de Futebol prometeu entrar com um

Sete Sênior "Coroa Bom de pedido de liberação do
Bola': Os interessados devem jogador,já que a CBF não'
procurar a Fundação liberou o CTI (Certificado de

Municipal de Esportes, das Transferência Internacional).
7h�0 Às 11 h30 e' das 13h às Parece que anovela não tem,

17h. A competição é
". "

mais fim:Todomundo está

destM�(j'aj á �Úéfàs'�if'�ártirJ/de "'0; de5gasfª'do com isso: os dois í;" I

'38 âlÍds�'Cf v'alb'rdçhh'sáiç'ão' -l 'tlübes;6 joqadore a torcida. ii,

é RS 70 porre'q'UTpê:'íV1àTs"'" '(1-"l' Que se'Fé's8It'a"Õ 'quanto ,';\'
,

Iinforrnações através do antes.' I
telefone 370-9555. julimar@terra.com.br I

I
I

:J

Massaranduba
Começa neste sábado o

Campeonato' Municipal de '

Futsal Sub-21 em

Massaranduba. São seis

equipes participando da

competição, com jogos
todos os sábados a-partir das
14h30. Antes da rodada de

abertura, haverá uma

cerimônia marcada para as
l-4h 15. Os três jogos que
abrem a competição são:

Amizade x Auto Escalai
Online, .Glória x ButucalMicar

,
e Aceville Transportes x I

Braço/Cachoeira. '

Inscrições

Atraso
Há quatro meses sem pagar
os salários (o que não é

grande novidade) o Botafogo
segue despencando na tabela
de classificação. O time, que já
chegou a ser líder, volta' a
sofrer com os problemas mais

comuns do futebol,
principalmente o carioca, que
todos sabem que está na

pindaíba. Antes de começar a

perder pontos da competição,
·0 alvinegro já tinha perdido o

técnico Paulo César Gusmão,
que deixou o comando do

clubequando ainda era líder:

•
,.

Novela

Malwee perde para .loinville
e viaja hoje para Macaé

JOINVILLE - Jogando com a

equipe considerada mista a

'Malwee perdeiróntem emJoinville
por 3xl. Com a vitória o time da
casa se distanciou na liderançado
returno com 12 pontos, seguido da
Malwee, que tem sete. Os gols do
Jec foram marcados por Lacau,
Juninho e Jaderson. Augusto fez o
dos jaraguaenses. O time já viaja
hoje para Macaé onde, no sábado
às 16h30, enfrenta otime da casá

pela Liga Nacional, com

transmissão da SporTV.
oprimeiro tempo foi demuita

marcação, mas com o [oinville
'melhor em quadra. A Malwee

preferiu ficar namarcação e o time

da casa levou perigo com chutes
, \

cruzados. O time jaraguaense
começou a levar perigo somente

.
no fim da primeira etapa, que
terminou empatada emOxO.

O [ec voltou melhor e logo no
.in ício quase marcou com

Fernando. Marcinho acabou
defendendo em cima da linh�. Aos
dois minutos, Fernando roubou a

bola,' e tocou para Lacau, sem

goleiro, abrir o placar para o

Joinville. Um minuto depois"
Augusto recebeu a bola, girou e

chutou sem chances para Diogo,
'empatando a partida.

O jogo seguiu equilibrado, com
chances perdidas de ambos os

lados. Àos 15 minutos, Éka tentou
sair driblando no meio da quadra,
Fernando roubou e tocou para

Juninho, que chutou cruzado

-,
fazendo 2x 1 para [oinville. A I
Malwee partiu para a pressão e Fio, :

entrou como goleiro linha no fim; 1

do jogo. Faltando 26 segundospara.,
; terminar o jogo, Fio teve a chance;
-de empatar, mas�obrou o tiro livre;
na trave. Com menos de dez.
segundos para o fim da partída.;
[aderson chutou cruzado e definiu.",
o placar em 3xl.

No fim do jogo, em entrevista
à Rádio Jaraguá, o pivô Fio
lamentou o resultado, mas disse
que a equipe jogou de igual para'
igual. "Mostramos quemesmo com
um time misto podemos joga�
contra Joinville em qualquer lugar.

.

Foi só um tropeço e agora é voltai
a pensar na Liga". Já Leco disse

que o empate seria o placar mais
justo para a partida. "É um clássico
e o jogomostrou isso.O nosso time
estavamuito aguerrido e teve boas
chances de vencer, mas a partida
foi decidida nos' detalhes":
comentou.
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Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Cristine Rebelo, Lílian Mazurecheh,
Evelyn Hansen e Joice Pacheco

RexJohnson

At�'itando suqestões
": 'Quem foi ver o shaw do Dazaranha na praça sequnda-feira presenciou também uma subida de nosso

prefeito ao-palco, que aproveitou a oportunidade para anunciar uma nova proposta para os jovens da
cidade.

'

,

�,,: I), iq�ia: uma noite dentro da Schutzenfest com apresentação de duas bandas pop hacionais. Uma das
presenç�sjMoi confirmada com a re-escalação do Dazaranha,restando assim apenas mais uma vaga.

Deixou-se claro que o qabinete estáaberto à suqestões.então a fim de colher o máximo possível de
opiniões, deixamos a pergunta: qual outra atração nacional deve ser contratada para apresentar-se na

noite proposta?
Mande sua sugestão via e.mail para o endereço contato@poracaso,com.Todâs mensagens recebidas

serão encaminhadas à prefeitura.
Fazendo um levantamento das opiniões em nosso blog, os três nomes mais citados foram lral, O

Rappa eComunidade N lnjltsu.Concorda? Discorda? Seu irmão toca melhor? Envieseu voto e faça o melhor
show prevalecer.

Camorra Tour na ComBat
A blumenauense Camorra faz nesta sexta-feira

uma escala de sua tour aqui em Jaraguá, trazendo
todo vibe e estilo característicos de sua casa para os

palcos da Cornêat,
Um line-up de primeira foi montado para a

ocasião: Denise Konsen (Hypno), uma das

principais atrações da, noite, apresentará seu set

junto aos já renomados DJs Snoop (Hypno) e

Murphy (Hypno),
Ingressos antecipados podem ser adquiridos

ao valor de R$10,OO no posto Mime da Walter

Marquardt, loja Extreme e Deltacell Claro do

Shopping Breithaupt.
Informações e reservas pelotel.(47) 99145442.'

Balé no palco da SCAR
Depois de arrancar aplausos e emocionar o

público na noite de abertura do Festival de Dança
de Joinville, o Balé Nacional da Polônia - Mazowsze
se apresenta nesta quinta-feira, dia 28, em Jaraguá
do Sul/às 20n30min,no GrandeTeatro da SCAR.

Considerado um dos mais importantes
grupos de dança folclórica da atualidade, o grupo
se inspira em danças e cantos de 39 regiões
etnográficas polonesas, potenclalizando a arte

popular com muita originalidade e simplicidade.
OS ingressos já estão disponíveis na bilheteria da
SCAR,ao preço de R$ 40,00 e R$ 20/00.A duração do
espetáculo é de 2h20min. Mais informações, pelos
telefones (47) 2f5-2477 e 370-6488.

Vôos mais altos
Não poderíamos deixar'

de registrar aqui neste

espaço um desejo especial
de boa viagem ao nosso

amigo Alvarino Neto, que
parte neste domingo rumo à
Europa deixando aqui em

nossas baladas a grande
lacuna de sua ausência. Meu
caro,sucesso por lá! O melhor
te espera.

�ti'adamáquina de lavar gente
.: <; ·6 slte de saúde e beleza japonês iSpot,jp trouxe
yi)1 relato sobre a "Santelubain 999", ou a "máquina
qe lavar humanos".lsso mesmo,chegou a suavez de
i,��eJltirGomo um prato na lavadora.

.

"��:,., O design do produto lembra o de uma câmara
oe'bronzeamento artificial. A pessoa deita dentro
gela e tem à disposição várias opções de banho.

.{Xlém de aplicar shampoo.sabonete.Ioçôes de pele e
,

,qu�ros produtos necessarios à higiene corporal" a

m3<tjuiria também oferece aromaterapia e terapia
com sons.

'
,

, Agora simplesmente pode-se deitar, escutar à
.sons relaxantes e curtir a diferentes aromas

enquanto se está ficando limpo. No entanto, por
enquanto só os japoneses poderão desfrutar da

invenção. Para o inverno até parece uma boa solução,
mas nada substitui um bom banho deofurõ.

QUINTA-FEIRA,28 de julho de 2005

Barbie para maiores
A Doc Dog OUSa,e lança para o público feminino uma coleção totalmente

vintage para satisfazer parte daquele desejoque todamulher já tevede vestir
se como gU,arda-roupas da boneca mais famosa domundo.

Vestidos; bluslnhas, sapatos,jeans e bijuterias são algumas das70 peças
da 'coleção intitulada Barbie Vintage, que é considerada uma releitura
sofisticada de décadas passadas.

'

�

Em parceria com a fabricante da boneca, a Mattel, a boutique estará

lançando as peças oficialmente no próximo dia 11, estando ,à venda em São
Paulo no final do mês de agosto e no resto do País a partir de setembro. A
coleção ainda não tem preço definido, mas se depender do padrão de custo
da Doç'Doq, as peças não estarão tão acessíveis assim (vide seus vestidos que
custam entre R$650,OO e R$1.500,OO).

Depois do Japão,o Brasil é o primeiro país a ter uma coleção desse porte.
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