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Tarifa sobe e Deter promete solução rápida
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• Quinta-feira de
sol e nebulosidade

• Sexta-feira de

Apesar do valor
da tarifa de ônibus ser considerado abusivo por uma Comissão Especial da Câmara, a passagem voltou a subir em Schroed�r. Deter garante estar reavaliando o valor. _ PAGINA 3

SAÚDE

A reportagem do Correio do Povo foi aos postos de saúde
na madrugada de ontem e confirmou a reclamação dos
Pacientes. As pessoas chegam a dormir sentadas, mas
riem isso é .garantia de 'atendimento. Para diminuir o

problema, o secretário de Saúde, Alfredo Guenther,

garantiu que até o dia 10 deste mês, serão contratados
mais 12 médicos.' A secretaria também estuda um

sistema de pré-agendamento de consultas para evitar

filas de madrugada. Jaraguá do Sul vai receber em.

outubro duas unidades móvel de saúde. _ PÁGINA4
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FUTEBOL

Fase regional do Moleque Bom
de Bola começou ontem

Nove escolas da região disputam a fase regional do Mole

que Bom de Bola no Estádio Cláudio Tomaselli em Schroeder.
São cinco equipes no masculino e quatro no feminino

disputando uma vaga em cada categoria para a fase estadual,
que acontece de 10 a 16 de outubro. . ,- PAGINA 7
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PRÊMIO.

'Scnai de Jaraguá do Suf:escollI�'
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hoje as três empresas destaque
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ENSINO

Prefeitura cadastra interessados
. em ganhar bolsa universitária .
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QUINTA CULTURAL

Show musical- Kauã e Kauê
Os grandes sucessos da novela Amé-rica
Pequeno Teatro - 20h
Ingressos na Secretaria da SCAR R$ 10,00 e R$ 5,00 para

Estudantes e idosos
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A lição do padre Groh
.Enquanto o país se des

gasta profundamente e a

economia se deteriora em

tardes e noites inteiras de

depoimentos escatológicos
no: Congresso Nacional..o
abismo social continua a

I

crescer de-forma geomé-

trifa. A distância entre os

(poucos) mais ricos e os

(milhões) de mais pobres é,

hái décadas, a maior chaga.
brasileira, uma ferida que só
cresce e causa doenças,
analfabetismo, favelização,
assaltos, narcotráfico,
enfim, uma lista incomen
surável de problemas que se

constituem na maior dívida';
que um País pode ter com

seu próprio povo._
Por isso a palestra "A

Imprensa, a Periferia, e a

Inclusão Social: Aproxi
mando as Margens", proferi
da ontem na Casa do Jorna
lista, em Florianópolis, .pelo
padre Vilson Groh, foi como
encontrar um oásis no

FRASES

deserto: sim, tem gente
fazendo alguma coisa para
diminuir o abismo social, um
trabalho abnegado, diutu
rno, anônimo e estafante. O
padre Groh, que agora tem "

o reconhecimento dos em

presários, do Governo do
Estado e das prefeituras da
Grande Florianópolis, vem

há 28 anos realizando um

vara, o ainda médico
Ernesto não se conforma em

passar o aniversário entre os

sãos de um lado do rio e

nada até a outra margem
para comemorar com os

pacientes do leprosáric!. "É
aí que ele mostra sua

vocação, a sua indignação,
que é o que todos nós

precisamos ter. É preciso

� A distância entre os mais ricos e os

mais pobres é, há décadas, a maior chaga
brasileira, uma ferida que só cresce

trabalho de valot inesti
mável junto à população das

periferias. Só para se ter

uma dimensão: existem 140
mil pessoas pobres nessas

áreas, ou seja, algo como a

população de uma J ataguá
do Sul!

Ao explicar' o tema da

palestra, o padre Groh disse

que se inspirou no firme
"Diários da Motocicleta",
em que o futuro Che Gue-

ficar claro que o pobre não
é a causa social, mas a sua

conseqüência", definiu o

padre.
Na palestra, o padre

Groh listou também algu
mas premissas para quem
quer se dedicar à tarefa de

"aproximar as margens": 1)
olhar a periferia não com

pena, mas pelo potencial
que ela tem ("nem sempre
o que é bom para a gente é,
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bom para a periferia"); 2)
banir o assistencialismo (Ué
preciso saber articular o pão
com a ferramenta"); 3)
recuperar a escola pública
como o "coração da
comunidade"; 4) trabalhar
a infância e a família ("não
a família da nossa concep
ção, burguesa, mas a família
da periferia que é consti
tuída de todos os que mo

ram sob um mesmo teto").
Por último: a inde

pendência ideológica. Veja
o que diz o padre Groh: "Às
vezes me confundem com

ativista político, social ou
antropólogo. Não sou nada'
disso, e é isto que me dá

condições de ser livre, de não
estar submetido a qualquer
ideologia ou grupo". É
preciso refletir, rapidamente,
sobre estas lições e conceitos.

Enquanto a lama escorre, é

preciso ter gente preparada
para conter as suas graves
conseqüências.

"Foi O maior tráfico de influência, a maior corrupção pública, a maior corrupção política de
um partido. O PT não poderia agir sozinho se não tivesse um braço no. governo':
, -

.f Do deputado Roberto Jefferson, na "acareação" com o ex-ministro José Dirceu na Comissão de Ética da Câmara.
'< '

I Fatos' & Pessoas

Correio na lutajunto
com a ACI pelo social

Fernando Bond

Curto esimples
o padre Vilson Groh, palestrante de ontem

nas comemorações do Dia da Imprensa, matou
na raiz qualquer tentativa de confundi-lo com

qualquer líder político ou partido e, ainda por
cima, de uma lição de pragmatismo:"Muitos
dizem que eu comungo com o neoliberalismo
do PSDB, mas o que eu quero deixar claro é que
o prefeito desta cidade é do PSDB e eu tenho
que conversar com ele para realizar meu
trabalho. Assim como o presidente é do PT, e eu

converso com ele, e o governador é do PMDB, e
eu também converso com ele': Caso típico em

que a frase "os fins justificam os meios'!cai
como uma luva.

Sul contraUnião
Os governadores Luiz Henrique (SC),
Germano Rigotto (RS), Roberto Requião
(PR) e José Orcírio Miranda dos Santos (MS)
ingressaram com uma Ação Declaratória no

SupremoTribunal Federal contra a Lei Kandir no
final da manhã de ontem. Ale,gam perdas de RS
18 bilhões com a vigência da lei, sendo que a

União repassou apenas RS 5,2 bilhões, dos quais
RS 900 milhões contigenciados.

.

Casocatarinense
No caso de Santa Catarina, apenas RS 240
milhões voltaram ao Estado nos últimos dois

anos, quando deveriam ser RS 2,8 bilhões.
"Estamos cumprindo o dever de defender o
nosso Estado; temos condição total e absoluta
de uma decisão favorável de Supremo. afirmou
Luiz Henrique na saída da reunião com o

presidente' do STF, Nelson Jobim,

I
Tinham decidido
A decisão de recorrer ao STF foi tomada na

última reunião do Conselho de Desenvolvi
mento e Integração do Sul, em Curitiba, dia 10
de março. Pela Lei Kandir, promulgada em 1997,
a exportação de produtos primários e semi
elaborados fica isenta Elo pagamento do Icms e

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e
fica garantida a das isenções aos estados através
de um fundo.

Dívidados Estados
Numa próxima data, os quatro governadores
pretendem solicitar a manifestáção do STF
sobre a dívida dos Estados com a União e a

substituição do indexador usado para
pagamento das parcelas, o Igp-Di (lndice Geral
de Preços Disponibilidade Interna), pelo Ipca
(lndice de Preços ao Consumir Amplo). O lqp-Dl,
alegam, é perverso e faz a dívida crescer sem a

existência de novos empréstimos. Os estados
estão sufocados, sem recursos para'
investimentos, lamentam:

BalançodeSC
Em Santa Catarina, ano passado, de acordo com
a Secretaria da Fazenda, o quadro era o seguinte:
total das exportações do Estado - RS 13 bilhões

.

(5,1% total brasileiro); ICMS desonerado

(alíquota 13%) - RS l,7' bilhão; valores recebidos
da Lei Kandir - RS 1.38 milhões (8,1% da .

renúncia); transferências efetuadas pelo Estado -

RS 152 milhões; Déficit sobre as transferências
efetuadas - RS 14 milhões; estoque de créditos
de ICMS Exportação - RS 450 milhões.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

CORREIO DO POVO

Representado por signatário desta
coluna (também responsável pela.
implantação da Sucursal de Floria

népolis), o Corre.io do Povo participou
I

ontem de mais uma solenidade em

comemoração do Dia do Jornalista
ontem em Florianópolis (leia editorial
nestapágina). Seria apenas mais um ato
corporativo se o jornalista Moacir
Pereira, presidente da Associação
Catarinense de Imprensa! não tivesse
destacado o engajamento da entidade
na luta por uma sociedade mais justa,
pelo resgate das populações de

periferla das nossas cidades e rio apoio
incondicional às autoridades públicas,
às empresas privadas e às instituições
da sociedade civil em busca da

I .
-

diminuição do abismo social em que
vivemos, O Correio do Povo, imediata
mente, hipotecou seu apoio à bandeira
levantada pelo presidente da ACI, de
resto a mesma bandeira que este jornal·1 '.

s�mpre carregou em busca da melhoria
da qualidade de vida das populações de,

Jaraquá do Sul e região, contando com

a parceria das comunidades, das

empresas e do Poder Público.

'I
Diretor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond
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.Tradições, modernidade
e futuro

Por ocasião das comemorações
ainda festivas dos 129 anos de

Jaraguá do Sul, tivemos a grata
satisfação de assistir à realização
da Stammtisch, atividade que

congrega grupos de amigos que)

tenham, além da alegria de viver,
um interesse comunitário e a

preocupação de manter a tradição.
Temos na Stammtisch um marcante fitrativo de nOSsa

cidade e de nossa cultura. A festa de rua, tipicamente
alemã, tem espaço em nossa comunidade, sendo aceita e

praticada não somente. pelas pessoas de comunidades de
descendência germânica , mas também por pessoas que se

contagiam e aderem ao espírito festivo deste povo. Isso faz
a beleza do espírito participativo de nossa sOciedade que
aprendeu a conviver com a diversidade de povos e cultural'
que aqui habitam.
A Stammtisch não só é uma das raras oportunidades de

encontro saudável, mas também de transformar a rua, palco
cotidiano de trabalho, em palco de festa e convívio familiar
salutar. ! �

Uma festividade como essa não pode acabar nem perder pr
sua qualidade com o passar do tempo ; o sucesso e a. ticontinuidade desta prática depende de nossa boa vontade

a

em não perder ou deixar desvirtuar esta cultura. A alegria
contagiante e o espírito de confraternização que se vê nesta

festa é para todos nós um exemplo de tradicionalismo e

preservação cultural num momento de crise de valores,
inclusive os culturais.

Mas o mais gratificante é ver que a Stammtisch resgata
o valor da amizade, hoje tão modificado pelos meios de

comunicação mais modernos e muitas vezes trocado por
outros afazeres individuais e individualistas como a amizade
virtual ou a televisão: E vemos , de forma curiosa, como a

prática comum de sentar entre amigos virou tradição
. cultural, data folclórica a ser preservada, tamanha a inversão

de valores que vivemos nos tempos atuais.

Hoje temos que percorrer o caminho inverso - ensinar

a nossos filhos como tradição cultural a ser resgatada o que
antes era rotina, prática comum e saudável de nossos

antepassados - a confraternização, o diálogo, o convívio
harmonioso e por que não o espirita críti�o e político, uma a

vez que nessas reuniões sempre se discutia naturalmente
'os problemas da comunidade e juntos procurava«
encontrar soluções viáveis e não apenaspalpites e críticas

destrutivas. Era a cidadania na prática.
É interessante também ver neste momento de festa

a integração entre passado e presente e a partir desta

reflexão perceber que o futuro de nossas tradições
está em nossas mãos, como políticos, educadores, pa�
e cidadãos comuns, em -nâo deixarmosmorret o queé um

.

) "s. bom, por mais que os conceitos se alterem, as V1SOe

de mundo se modifiquem, os valores se diluam ou se

invertam. Só entenderemos perfeitamente noSSO,

presente, enquanto seres sociais e políticos, numa aula

prática' de História, se olharmos como viveram nosso�
antepassados e como construíram os valores que ate

hoje perduram entre nós.'
dAfinal, em momentos políticos críticos de falta e

_. ssadosliberdade, encontramos esses mesmos antepa
d. da e

discutindo sem temores; quando a SOCle
...

íod b
.'

b I que os noSSOS
vivenciava peno os em mais tur u entos

. .

h" d ia que noS
atuais, pois oje vivemos uma emocrac

.-

. -

bé idé e apintoes.permite expressar a ertamente nossas 1 elas
, 'ca

Devemos hoje fazer da discussão saudável uma pran
.

�
do cotidiano de nossa comunidade através de todos os me

'". tli'
de comunicação que possuímos para assim chegarmOS J�n,o'
a questões pertinentes às necessidades de nossa papu aça,u

. -oaceE que possamos fazer desta grande confraterntZaça do
aberto um exemplo de estilo de vida a ser adota I�
Parabenizamos a toda a Comissão Organizadarad�eJ!
empenho e dedicação e pelo brilhante sucesSO
Stammtisch.

ve àl
'o prefeito Moacir Antônio Bertoldi escre

quintas-feiras nesta coluna'
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� Embate
Voltou a circular pelos corredores da
Câmara de Jaraguá do Sul
informações acerca dé possíveis
irregularidades no preenchimento de
cargos na Casa. O assunto não é
novidade. Apareceu durante as

eleições do ano passado, mas saiu de .

pauta mineiramente. Dizem até que
documentos comprovando os desvios
de função foram encaminhados ao

TCE (Tribunal de Contas do Estado).
Ninguém tem dúvida das verdadeiras
intenções das manobras: intrigas e

disputas políticas.

QUINTA-FEIRA,4 de agosto de 2005 '

Sobre pressão� ; l'staS" de plantão se

'E pecla I .

.s
em explicar os boatos sobreressara.m .,

dap
.

er ências entre o secretario' :
as dlv

.

9
âo da Prefeitura de Jaragua

OrTlUnlcaç f' M
.

c
T rys da Silva,

e apre erto oacrr

dosul, er ibllld d d
oldi (PL), com a pOSSI I I a e· e o

iert
" assumir o cargo de vereador

secretariO . -

.

I car na oposlçao ao governo.

esecolo çãO deles, os conflitos, que
Na ava Ia

.

b'm envolvem outros aliados,
grTl e .

. relaci0nados aos cortes
estao .

. -

tidos nos cargos em cormssao,

ProrTle " f'
'f um lobby ao avesso, a Irma um

deles.

� Devagar
o vereador Eugênio Garcia (PSDB)

. apresentou ontem à Câmara pedido de

informações à administração públicade
Jaraguá do' Sul sobre a prorrogação do
contrato de serviço' - por mais dez anos
- da Empresa Canarinho..
Pe'de cópia autenticada do contrato,

alegando que o governo garante a

existência do termo aditivo, mas o ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB) nega.
Garcia poderia evitar toda burocracia se

se empenhasse em obter o

. documento, distribuído aos borbotões
na semana passada.

� Juntando os cacos

O PT de Schroeder promove no sábado,
dia 13, no Parque de Eventos, a partir
das 13 horas, o 10 Encontro do 13. A

idéia, segundo os orqanizadores, é
reunir os petistas da cidade, lideranças
da região e convidados para uma

"grande confraternização': Haverá

jogos, brincadeiras, terminando com

um carreteiro 'no final da tarde, com
ingresso a RS 5,00. São esperados 100

pessoas.
Depois dos escândalos e das brigas
internas, o encontro tenta juntar os
cacos do partido..

Inspetores do Comitê da ONU contra a

Tortura, que estiveram no Brasil no mês

passado para investigar as denúncias de

violações dos direitos humanos, voltaram
para Nova York convencidos de que, em
vários estados, choques elétricos e outros

métodos' medievais ainda integram o

arsenal das polícias para arrencar connssões
de presos no Brasil, A informação será
incluída no relatório anual da ONU.
Infelizmente, a Lei contra a tortura, de
1997, ainda não foi aplicada, renegando
a dignidade.

TAMANINI PROMETE:f.a

� Deter apresenta novo valor da
� �.

r' tarifa de ônibus em até dez dias
�e .

FOTOS, RAPHAEL
..

NTHER

F, CAROLINA TOMASELLI
ar

I � Apesar do

flr preço cobrado já ser

a. abusivo, a passagem�e
b'I. voltou a su Ir

r
ta

SCHROEDER - O diretor de

IlI!lSjXlrtesdoDeter (Departamento
Trnnsportes e 'Iermínais de Santa

Catarina), LuizCarlcsTamanini, disse
ue até o final da próxima semana
reníapresentadoonovo vàlorda 'tarifa
quedeverãsereobrado no transporte
coletivo intermunicipal, O preço da

a �mfQicon,sideradoabusivopela
o

CE (Comissão Especial) daCâmara
Vereadores, que apuroudenúncias

e irregularidades no transporte
letivomUTÚcipal e intermurucípal.
Mesmo com a constatação da

le CE,ovalorda tarifa da linha que vai
de Jaraguá do Sul ao Bairro Santa

wzia,passandoporSchroeder, voltou
3suhirestasemana, o.que causou a

Ie indignação dos vereadores, que
e en�aram uma nota à imprensa. O

j[eÇodapassagempassoude R$ 2,75
lIdrn R$ 2,90 e a linha é a única
ternativa para os moradores da� cKlade sedeslocarem até Jaraguá do
Sulevoltarem para casa.

.

OdiretordeTransportes doDeter
Gisse,noentanto, que oaumento "é'
umreajuste das tarifas que acontece
3ilualmente nesta época do ano".

e &gundoele, o reajuste foi autorizado

POLíTICA

� Maus tratos
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Usuários da linha pagam ainda mais, mas Tamanini (detalhe)

levantamento e levaruma proposta à
empresa concessionária, que é

obrigada a acatar o valor sugerido",
declarou.

Na opinião do diretor, os

vereadores e todaapopulação devem
levaremcontao desenvolvimentodo
município e o conseqüente aumento
dapopulação, e que as linhas existem
hámais de 20 anos emSchioedec "O
passageiroprecisa do ônibus, oEstado
dá a concessão, mas a empresa deve
ser ressarcidado custo edadepredação
do ônibus", disse.

.

ereadores enviam nota à, imprensa criticando awnento da tarifa
,
SamOEDER - o presidente da

�3il�ra de Ve�eadores, Rudibert
ri (PMDB) e o presidente da
\,Q1ll�sãoE .

II· SpeCla que apurou as
e rregUlar'd d .

di'
1 a es no transporteellvo d S hr·
e c roeder, Valmormnezer (PFL)

nOI ' .

' enviaram uma
a a im .

li
prensa criticando o

Illento d
(oh d

o preço da tarifa e
ran o

.
uma solução da

nannho
os'

-

empresa prestadora
ervlÇo dParta

- e o Deter (De-
Te""rnento de Transportes e
,""lnalSd' S
Na

e antaCatarina).
nOta de I "C'ta
'c aram: onsi-

rnos o .

l'disa aumento do preço da
getnd li haSant L

a ln a Jaraguá do Sul
ato

a. uZla via Schroeder um
eXtrern . .

e1�le' amente infeliz. Não
Justific .

�eo atlva plausível parapreço d
,

a passagem passe do

"'OI ,ente absurdo R$2 75 para"

eSCoR$ ., .

2,90 de agora, numa

Dionei aguarda esclarecimentos
sobre repasse feito aoPr estadual !'�:

FLORIANÓPOLIS _ O deputado
Dionei da Silva (PT) reiterou

ontem a postura de cobrar expli
cações do PT Estadual sobre a den
úncia de que o diretório catarnlense
do partido teria recebido dinheiro
-de uma das empresas de Marcos
Valério, acusado de ser o operador
do mensalão. Díonei ponderou, no'
entanto, que é preciso "tomar
cuidado com a onda de denun
cismos e não fazer pré-julgamentos".

Em depoimento à 'Polícia
Federal na segunda-feira, a diretora
financeira da SMP&B, Simone
Vasconcelos, disse que o Diretório
estadual do PT recebeu R$ 550 mil
da SMP&B, uma das empresas de
MarcosValério. Simone entregou
uma lista de 31 nomes na qual estão.
descriminados R$ 55,8. milhões,
retirados das contas do publicitário.

O deputado faz parte da
Executiva estadual como segundo
vice-presidente, mas disse na terça
feira, em entrevista ao Correio do
Povo por telefone, que "o assunto

nunca foi discutido". 'J:\ única coisa
que existe de concreto é uma

anotação atribuindo ao então

tesoureiro do PT, José Adelar
Nunes, já falecido, um saque de R$
50mil.Mas queremos que esses fatos
sejam esclarecidos e, caso seja
confirmado envolvimento de algum
membro do diretório estadual com

repasse ilícito de recursos, as

responsabilidades precisam ser

apuradas", declarou.
A Executiva Estadual do PT

divulgou nota oficial sobre o

assunto, depois de uma reunião
realizada no final da tarde de terça-

pelo Governo estadual com a

publicação da resolução no Diário

Oficial, no dia 25 de julho. "Não é só
emSchroeder, em todos osmunicípios
do Estado houve ou vai haver o

reajuste", completou.
.

O presidente da CE, vereador
ValrnorPianezer (PFL), não concorda

.

como reajuste, e inclusive ligou para
Tàmanini pará questioná-h "Se o

Deter está fazendo uma auditoriapara
reduzir o preço da passagem, eles têm

primeiro que �valiar e, depois que

concluir, mudar o valor. Como eles

elevação de R$O,15. Se existe uma
justificativa técnica decente
desafiamos a Viação Canarinho e

o Deter para que provem. Não
aceitamos as desatualizadas
fórmulas de cálculos do Deter que
fazem das passagens urbanas e

interurbanas do Estado as mais

caras do país e isso sem a devida

contrapartida em ônibus e serviços
decentes.' Há fórmulas mais

modernas em uso emais justas com
a capacidade de pagamento do

'" . "

usuano.

O� vereadores também
afirmam que dar continuidade aos

trabalhos da CE através de uma

CEI (Comissão Especial de

Inquérito). "Faremos o processo de
contagem de passageiros, a

medição das distâncias das linhas
e o número de viagens por dia para
apurar o real faturamento das

I

cedem um aumento para dizer que
depois vão baixar?", questionou.

Segundo Tamanini, os técnicos
do Deter estão há cerca de 30 dias
fazendo umestudo técniconas linhas
de ônibus e que, assimque concluído,
serão apresentados os "reais valores"
que devem ser cobrados pela empresa
prestadora do serviço, neste caso a

Canarinho. "O Deter é o órgão
.

fiscalizador em todo o Estado. São

aproximadamente milconcessôes

intermunicipais, por isso temosmuito
trabalho. Mas vamos concluir o

linhas da Canarinho que passam

pelo nosso município. Obser
varemos o tipo de ônibus utilizado
(dados técnicos) para calcularmos
o custo total da empresa nessas

linhas, com combustível,
lubrificantes, pneus, impostos
incidentes, salários, encargos,

depreciação, remune-ração do

provável capital investido e outros

itens, tudo com objetivo de
descobrirmos o verdadeiro IPK _

Índice de Passageiro por
Quilômetro _

, pois a tarifa nada
mais é que os custos totais sobre
IPK. Cabe aqui ressaltar que
estas informações a Canarinho
nos negou, apesar de terem

prometido que iriam colaborar
conosco nos trabalhos da CE,
agora concluída".

E concluem: "Portanto,
avisamos de antemão, se o Deter

através do seu presidente, FIares.
José Rosar; e do seu diretor, o ex
prefeito de Corupá _ Luiz Carlos

Tarnanini _ nos asseguraram
numa reunião aqui no nosso

município que a tarifa tinha

condição técnica para ter seu

preço diminuída, entendemos
então que ela é superavitária e/

, ou abusiva e concluímos não ter

lógica o reajuste praticado na
.

última semana. Assim sendo,
esperamos do Deter o cum

primento da promessa aqui feita,
entre elas, itinerários mais curtos
ou t arifas intermediárias
(gradativas), além do relatório
do trabalho de campo feito pela
sua equipe e nos prometido há
mais de um rnês; da Canarinho
mais respeito com o bolso dos
seus usuários e clientes, para que
prevaleça o bom senso".

.

.28

[OJ

feira, na qual diz que "nenhumup
dirigente da Executiva Estadual

. J52
conheceu ou manteve qualquer
contato com Simone Vasconcelos,

.

'

rrr IMarcosValério ou representantes da'
1. �,

empresaSMP&B". Ainda segundo rr I
a nota, "os membros do Diretório-rn
Estadual surpreenderam-se com asL
notícia veiculada, uma vez que oail
PT/SC jamais recebeu qualque�f)q
valor das pessoas ou empresa cítadas., 5

. "
acuna.

Em função de compromissos.L,
agendados, o deputado Dionei não I"participou da reunião da Executiva,
mas voltou a dizer que aguarda a"

inveStigação.e o esclarecimento dos, ,Ifatos. "Est? em curso um julgamento}
político e julgamentos políticos não ,I. se baseiam em fatos. Há muita.

inform�ção disto,:cida circulando e

_Jmuitas acusaçoes sem provas.
Precisamos tomar o cuidado de não

incriminarninguémerespeitarodireito
de defesa das pessoas", declarou.

I

• O deputado voltou a

afirmar que vai cobrar
explicações da direção
estadual do partido sobre
os R$ 550 mil repassados
por Marcos Valéria ao

diretório
.1)

'q:
• Apesar de fazer parte da
Executiva do PT como

segundo vice-presidente,
Dionei disse não ter

conhecimento sobre o

repasse. "O assunto nunca

foi discutido'; declarou.

�----------------------�----------��)

Marista realiza plantão
pedagógico

Acontece hoje, quinta-feira, 04 de agosto no Colégio Marista
'

São t.uíso P·lantão Pedagógico para pais e responsáveis. .S

A participaçãoda família na vida escolar do aluno é de fundamental Ib
importância e o Plantão Pedagógico é um momento para tirar
dúvidas, conversar com os professores, avaliar o rendimento e a

v
caminhada escolar.

'.O Plantão Pedagógico acontece três vezes durante o ano. Esta
�:segunda edição, a exemplo de anos anteriores, acontece no período

noturno, com início às 18h30min. Nesta ocasião alguns pais, já
"

comunicados, têm um horário previamente agendado com os' ,;:

professores. Os demais poderão - ti
solicitar junto à coordenação um

• *••**� h�
horário para atendimento. .......:::O Plantão é um momento para tirar
dúvidas e, diferente das reuniões de

pais, aborda assuntos diretamente
relacionados à aprendizagem é
atitudes dos alunos e acontece de
forma dinâmica, com atendimentos
rápidos e individualmente com as

famílias.

1.-

" J
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CORREIO ECONÔMICO
Crescimento
A Sadia fechou o primeiro semestre deste ano com lucro de R$
245,1 milhões, o que significa uma expansão de 23,5% sobre o

resultado obtido em igual período de 2004 (R$ 198,530 milhões).O
resultado no segundo trimestre de 2005 somou R$ 144,553 milhões,

r-mais do que o dobro do mesmo período do ano passado (R$ 69,177
i milhões).A receita líquida de vendas da Sadia atingiu R$ 3,443
I bilhões ao final do primeiro semestre, crescimento de 16,2% em

i relação aos primeiros seis meses de 2004. Somente no segundo

'I frimestre, somou R$ 1,8 bilhão, uma expansão de 16,7% sobre o

! mesmo trimestre do ano passado.5egundo a empresa, dois fatores

i explicam a melhora nas vendas de abril a junho deste ano. Um deles

I é o crescimento dos volumes comercializados, que foram 16,3%
i superiores aos do segundo trimestre de 2004 e 6%maiores do que
: nos primeiros três meses de 2005. O segundo foi a ligeira
I recuperação de preços, tanto no mercado interno quanto no externo.
,

I
I Mercados

I A receita da Sadia no mercado

I
interno foi de R$ 980,3 milhões,
com crescimento de 13,1% em

valor e de 9,1% em volume
i físico na comparação com o

: segundo trimestre de 2004. As

I vendas externas da Sadia

I ultrapassaram R$ 1 bilhão no

I trimestre, com crescimento de

I 17,2% em valor e de 22,4% em

I volume.

I Livre comércio I
I
I
I

I

I

Gigante alemã
A Adidas anunciou ontem a

compra dá rival americana,
Reebok por 3,1 bilhões de euros

(R$ 8,919 bilhões).Com a aquisi
ção, a Adidas, hoje a maior do
setor de materiais esportivos na

Europa, passará a disputarmer
cados de igual para igual com a

líder mundial Nike. O acordo de
ve ser concluído após ser-sub
metido ao conselho de acionis
'tas da Reebok e a autoridades

reguládoras da concorrência dos
EUA e da Europa.O Brasil realizou a primeira

reunião exploratória para a

formação de uma área de livre
comércio reunindo Mercosul,
União Aduaneira da África do
Sul (Sacu) e índia. A idéia surgiu
em março. O Mercosul já
possui acordos de preferência
comercial com a índia e com a

África do Sul, mas separada
mente. Se concretizada, a área

Bovespa
Mesmo com o agravamento da
crise política, os investidores
estrangeiros trouxeram mais R$
2,509 bilhões para a Bovespa
em julho.O saldo positivo,'
resultado dos R$ 10,950 bilhões
trazidos dei exterior menos os

R$ 8,442 bilhões que deixaram
a Bolsa no mês, é o maior desde
fevereiro.
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

de livre comércio será a maior
em termos populacionais de

todo o mundo.

Convite
.Todas as quintas-feiras, na/AABB, venha

, ,
'

; saborear deliciosas sopas na Noite das

'Sopas, a partir das 1 9h30 min.

,

Promove dia 9/8, terça-feira, a partir das 14h30
, Café Beneficente, no Clube Atlético Baependi.
Valor R$ 12,00 antecipado e R$ 15,00 no dia.

; Vale um café.
-

OASE -TERÇAS FEIRINAS

Me asena Quina
concurse): 687

01-07-14

41 - 48 - 59

concurso: 1480
01 - 20 - 37

73 - 79

Lotomania Loteria Federal
concurso: 541

05 - 09 - 13 - 15 - 21 - 25 - 29

47 - 52 - 57 72 - 73 - 75 " 79
83 - 87 - 89 - 90 - 91 - 92

concurso: 03957

10 Premio: 30.806
20 Premio: 62.564
30 Premio: 47.631
40 Premio: 11.784

50 Premio: 22.159

CARÊNCI.A

Secretário de Saúde admite
falta de médicos nos postos q

I a
ELls BINI

�' Guenther garantiu
que serão contratados

profissionais para rede
pública ainda este mês

}ARAGUÁ DO SUL- A

população está insatisfeita com

o número de consultas
disponíveis nos postos de saúde
do município. É �omui:n pessoas
madrugarem na fila e voltarem
para casa sem atendimento. Para
diminuir o problema, o secretário
de Saúde, Alfredo Guenther,
garantiu que até o dia 10 deste.
mês, serão contratados mais 12
médicos. A secretaria também
estuda um sistema de pré
agendamento de consultas para
evitar filas de madrugada.

Segundo Arminda Vill e ,

moradora do bairro Ilha da
Figueira, há caso de pessoas que
chegaram ao posto às três da
manhã e mesmo assim ficaram
sem consulta. Lídia Madalena
diz' que trouxe o filho de dois
anos com crisede bronquite e

n ão co ns e g u iu consulta.

"Cheguei às cinco da manhã e

esperei até as sete. Não consegui
atendimento e fui até o Pama

(Pronto Atendimento Médico
Ambulatória), que fica do outro
lado da cidade. Lá também não

, consegui ser atendida, e acabei
<' tendo que ir ao Pronto Socorro",
conta. Com Marlene Borgmann,
foi parecido. Ela estava com uma

crise de bronquite e procurou o

posto de saúde. Como não havia
mais consulta com clínico geral,
ela se dirigiu ao Pronto Socorro,
onde precisou ficar em observação
durante toda a manhã.

Ontem, por volta das sete

horas da manhã, o jovem
Anaurivan Gonçalves chegou ao

Posto de Saúde Mathilde Sebold
Blunk, no bairro Estrada Nova,
procurando atendimento de
clínica geral. J á não tinha mais

A fila nos postos de saúde do município começa de madrugada, mas nem isso é garantia de atendimento

consulta e a recepcionista pediu
que ele voltasse no dia seguinte
(hoje) às cinco horas da manhã.
No Posto de Saúde Germano

Hamburg, nobairro Amizade,
Marilda Batista reclamou que
nem chegando às cinco damanhã
o atendimento é garantido. Neste
posto, por exemplo, apenas três
consultas com ginecologista
estavam disponíveis. Para clínica
.geral eram quatro consultas para
o período da manhã e cinco para
a tarde. A unidade' atende os

moradores dos bairros Amizade e

Czerniewicz, que juntos totalizam
uma população superior a 6.500
habitantes, segundo senso

realizado no ano de 2000.
Alfredo Guenther informou

que nas 17 unidades de saúde
do município são feitas uma

média de 500 atendimentos por'
dia e que somente no Pama são

cerca de 100 "atendimentos
diários - nos dois casos, já

13h3Omin às 16h30,munidos de toda
a documentação'solicitada em edital.

Obeneficiovai ser concedidopara
os estudantes que comprovarem a

condição de baixa renda familiar, com,
atédois saláriosmínimospercapitaNo
ato da inscrição é necessário

apresentar: uma foto 3 x 4; fotocópias
da carteira de identidade e do CPF;
resumo damatrícula da instituição de
'ensino e valor da mensalidade;
comprovante de residência; com
provante de rendimento do re-

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo � Fretamento

incluídas as consultas agendadas
com pacientes que precisam
retornar ao médico. Hoje, a rede
pública municipal tem 70
médicos, número que passará
para 82 com os que serão

contratados de imediato. O
secretário afirmou que no

próximo ano, outros quatro postos
de saúde serão construídos. "O
ideal seria uma unidade em cada
um dos 38 bairros da cidade e

duas unidades no Ilha da

o

Figueira, que é o mais populoso:, Ugf
Mas o problema maior é a faili, deid " d . I" Bu
e recursos ,a míte. .

O secretário criticou a: �
postura de alguns médicos qu� _

se acham "os donos da Paróquia",
Para ele, muitos profissionass
preocupam apenas em cumprir
o horário, sem pensar no

possibilidade de incluir um

paciente a mais no atendimento

que prestam. "Um médico

precisa ter sensibilidade", diz,

inscrições vão até o dia 9.
"No dia 22 vamos divulgar uma

listanãooficial, paraquequem se sentir,

ATENDIMENTO MÓVEL

Jaraguá do Sul está incluída na relação de cidades queterãoo,
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uml
programa do Governo Federal que tem a finalidade de prestar
socorro à população em casos de emergência. O municipio
receberá em outubro, uma unidade móvel básica e uma

avançada. Cada unidade será composta de 'ambulância co�
motorista e um técnico de enfermagem. O serviço atendera
através n° 192 e deverá ser instalado junto à sede do Corpo

de Bombeiros Voluntários.

Estão abertas as inscrições para bolsa universitária
dia�

prejudicado possa recorrerEno
fi ial"dilie°vamos publicar a lista o c ,

"

d
- Anesrosecretário de E ucaçao, ,

b Q' podeatin,mIAlexandre. O enellClO
dri:

até duas UPMs (Unidade Pa 1

r n[onnelMunicipal) por estudante, co ,

, d crescenl!rendamensal per caplta e

J'lkI
dos alunos. CadaUPM corresfXl

rn&.!:
R$84,39. '�creditamOSquee01 �
a bolsa atinja R$ 114 para,cda'cJis!xlJ1)V �

estudante". O edital esta Lr,
, d 1 com·usite www.jaragua osu.,_
'I ai d inScnçao,prefeitura e no oc�

}ARAGUÁ DO SUL - Desde
segunda-feira a Prefeitura está'
cadastrandoos interessadosem receber
o Auxílio Financeiro. A ajuda é

destinada para alunos de baixa renda
\ familiar que moram em Jaraguá do

Sul e estejam cursando o ensino

superior. A Prefeitura destinou R$
42.195 por mês e pretende atender
cerca' de 330 estudantes. Os '

interessados devem comparecer no

pavilhão "B", doParqueMunicipalde
Eventos, das 8h30 às 11h30 e das

querente e dos familiares; caso o can
didato ou algum familiar seja autôno
moounãopossuir rendimento, anexar
declaração'disponível junto à ficha de

inscriçâo, assinada também por duas
testemunhas. Além disso, também
deve entregar declarações da empresa
em que trabalha e da instituição de
ensino confirmando que não recebe
nenhuma bolsa de estudos similar. As

"

j,
_____________________�L_ �� ����� �__.....
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REPRESENTATIVIDADE

1
I

I
__� � � I

pradi pode ser desembargador do TJISC
,

.

'
.

"A escolha de Pradí representa o

amadurecimento e o merecimento de toda a

região.É uma mente única para representar a

magistratura e com e'le no Tribunal de Justiça
esperamos mais atenção para as necessidades
de nossa região, conio a instalação de um

Fórum em Massaranduba, um novo Fórum em

Guaramirini e a criação de mais varas para
Jaraquá do Sul':
Mauro Bramorski, presidente da Atiam

(Associação Comercial,' Industrial e Agrícola de

Massaranduba).

"A representatividade sócio-econômica do Norte
de Santa Catarina, em especial da região de

Jaraguá do Sul, por si só nos credencia à assumir a

responsabilidade de importância imensurável que
é a manutenção do alto nível da Justiça
catarinense principalmente no momento de
instabilidade que estamos vivendo no país. Ao
figurar na lista tríplice, o doutor Humberto Pradi
se destaca pela sua postura ética e moral e
certamente representará com dignidade a nossa

região':
Gilberto Cassuli, advogado e presidente do
Instituto Cassuli.

Advogado de
H I
�! Jaraguá do Su

A

Iii) Itá entre os tres

) candidatos ao cargo

J GUÁrioSUL-OadvogadoARA
58

' .

mbérto Pradi, anos, esta na

, [ice para o cargo de
j a t!lp .

esembargador do Trib�nal de
, de Santa Catarina em

.

usuça
'ubstituição a Carlos Alberto d�
uvelfa Lenzi, que se aposentou ha

's meses.A escolha de Pradi, de

a lista de seis é resultado da

'n!icaçáo da OAB (Ordem dos

vogados do Brasil) de Santa

tarina, que tem direito a 1/5 das

vagas,Atualmente, apenas uma
�estáaterta.Noirúciodoprocesso
dseleçáo havia 19 candidatos.

� +eiro foram selecionados seis,

epois três e agora cabe ao

mador aescolha final, que deve
conteceraqualquermomento. Novos e Osvaldo Horn, de Florianópolis deixando o escritório
Está é a primeira vez que um Florianópolis. A função é vitalícia da cidade aos cuidados da, filha,

dvogado de Jaraguá do Sul faz com aposentadoria compulsória aos que também é advogada. "Fui
! arte da lista para a função de 70 anos de idade. Para ser aprovado na parte jurídica, agora

�sel1\bargador do Trib'unal de desembargador é necessário tempo' vamos ver o lado político", assinala
•

ustiça de Santa Catarina, cargo míriimo de 10 anos de profissão e Pradi, que conta com o apoio'de
ue está sendo articulado pelos nenhuma restrição junto aOAB. todas as entidades representativas
olegasdeprofissão e empresários Jaraguaense de nascimento e de Jaraguá do Sul e região. O

; ligados àsAssociações Comer.ciais· advogado desde 1977, Pradi diz desembargador tem a função de
.0;: de toda a região Norte, inclusive que já se considera realizado em apreciar os processos que são
I�.

BI h' d', h 1 1 f l' d P d J d '

1.1 umenau, a cerca e tresmeses. 'c egar na ista tríp ice, um ato eva os ao o er u iciario em

,: Pradiestádisputando o cargo com inédito para a cidade e região, Caso segunda instância, de qualquer
ai EdsonNelsonUbaldo, de Campos sej a escolhido, vai morar em natureza.
u�. � � � ----------------�--------�

{._-------------------_.-----_..... _._.__ .---------�------_:._._ .. _-------.-_._ _;_,._-_ .• __ ._-_.. __ ._--_._.__ .. �------------�------------------------�.__ •.

_--------------,

Humberto Praditem apoio de todas entjdad�s representativas da região

ril

lO

to

:0

Sou atleta de rncuntaln bíke, e depois de mais de 4 anos sem competir, no ano passado decidi
que ir!a voltar. Comecei meus preparos físicos, não pretendia corrér mais naquele ano (2004)
mas Sim 11m 2005. . "

Mas como o Mountain Bike, Cross Country para ser mais exata, exige muito preparo físico teria

qUe'C?meçar meus treinos já. .

Eem J�lho recomecei, nunca imaginei que pudesse sentir tantas dores nas costas, a principio
pens�1 ser normal porque havia ficado muito tempo parada, fiz umas 2 ou 3 etapas do final do
catannense de 2004 e pensei em parar, pois as dores eram demais. .

� . ��sta me�ma época comecei a levar meu sobrin�o �om um �r?blema no pé a uma clínica de
�o lSloterap�a.Agradeço até hoje a Deus por terem indicado a Fisiocorpus para o tratamento.,

.

:jo evava ele três Vezes por semana; e comecei a prestar atenção no tratamento. Comecei com ISSO

�erc�ber que ali não vinham apenas pessoas com braços e pernas quebradas, como eu

l�aglnaVa, vinham também pessoas que aparentemente eram saudáveis sem ter vindo de

��,um acidente ou cirurgia,mas_pessoas ap.enas c�m dores.
. ....'. .'. ,lem diante conheci e aprendi o que é fisioterapia. Aprendi que fisioterapia serve tambem

��rno prevenção e pode lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida.
.

.

servando tudo isso um dia resolvi pedir a opinião da fisioterapeuta sobre minhas dores nas
COstas.'

. .

.

;Ia�e examinou e me disse que eu tinha uma postura incoreta I e por isso provavelmente vinha
centlnd� as dores, Ela me indicou um médico, que é clarome encaminhou para a fisioterapia.
eorn�cel o tratamento sem imaginar como seria, não tinha nem idéia de como era o tratamento

jn� SI, e os seus beneficios. Com o tempo comecei a perceber a dedicação a atenção e o
.

.

m
eresse da fisioterapeuta no tratamento, comecei e a achar que não era normal ( e não é '

tr��rno, fui a,uma outra clínica uma vez e não vol.to lá tão cedo) t�da vez que ch�gava para o

en
mento tinha que lhe dizer o que estava sentindo, o que senti durante os tremas, e,

ququanto lhe contava, ela já vai analisando para daí começa.r a sessão, sempré voltada para o

alt�u estava sentindo e o que tinha sentido durante os tremas. Sem contar com o seu alto

Vo�: e o alto astral da clínica. .' •. .

mara à.s vezes vai meio cheteada , desanimada e sai de lá renovada, �e�alto a�tral contaqia, é
ép �llhoso. Às vezes nas muitas perguntas que eu. faço surgem dúvidas, pOIS pergunto tudo, e

I co�r ISS� que hoje sei de muitos detalhes que me ajudam no dia a dia, as dúvidas vem da

da b�l�xldade do tratamento, pois o fato d� se ter 2 hérni.as de �isco, p�oblema.s nos ligament_osoa com a coluna e um joelho com o Itgamento semi-rompido, e ainda tremar todos os dias

I�

"O Estado tem a ganhar com a escolha de Pradi ao

cargo de desembargador.Também é um motivo de

orgulho para toda a cidade, pois é a primeira vez

que temos a chance de termos um jaraguaense no

Tribunal de Justiça de Santa Catarina;
Paulo Mattos, advogado e ex-presidente da Acijs
,(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).

"O doutor Humberto faz parte do grupo de

pessoas que tem por obra enaltecer as

questões sociais. Sua contribuição é

grandiosa. A Associação Comercial tem um

forte apreço pelo Pradi e recomenda que ele \

seja o e\scolhido. O Norte do estado pela sua

representatividade merece esta escolha.

Agora ficanios na torcida para que o

governador nomeie o doutor Humberto."
Paulo Obenaus, presidente da Acijs
(Associação Comercial .e Industrial de Jaraguá
do S!:II)

. "Pradi é um advogado com perfil para ser

desembargador e a opção por seu nome vai
representar um marco para todo o Norte de Santa
Catarina.Doutor Pradi já demonstrou sua

capatidade e ética durante o tempo que vem

advoqando e que presidiu a seccional da OAB de
'

Jaraguá do Sl!l': .

Wander Weege, Industrial Malwee Malhas.

"A escolha do nome de Pradi é muito importante
não apenas para Jaraguá do Sul, mas para toda a

região Norte de Santa Catarina. � um sonho para
qualquer advogado. Para ser desembargador é
preciso ser visto com um exemplo a ser seguido e

Pradi tem esse perfil': ,

Osmar Graciolla, presidente da seccional da OAB

(Ordem dos Advogados do Brasil) de Jaraguá do
Sul.

\

"Ele conhece bem todas as necessidades da

região e ternos certeza que vai nos ajudar,
afinal, Corupá está 'entre os 80 municípios de

destaque do Estado e ainda não possui um
Fórum':
Herrmann Suesenbach, presidente da Aciac
(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Corupá)

"Pradi merece a indicação porque é um
conhecedor' das leis, tem senslbllldade e

. capacidade de 'análise':
"

Léonardo Zipf, superintendente da Duas

Rodas

de 4 à 5 horas torna o tratamento muito complicado I pois uso intensamente. todos os dias o
que está machucado, as dúvidas surgem e ela apesar de sair tarde da noite da clíntca, chega
em casa e vai pesquisar sobre o assunto em seus livros de faculdade, internet, e sempre tem
alguma novidade para o tratamento, uma inovação, ela não faz somente o que diz a cartilha,
ela inova, ela trabalha realmente com o que aprendeu, pega o básico etransforma em

inovação solução, onde a maioria usa trabalha apenas com o básico para todos, quer dizer, eu
tenho 2 hérnias de disco e faço treino pessado todos os dias, e hoje no treino senti mais a
coluna lombar, ontem senti mais a toráxica, enquanto outra pessoa pode ter as mesmas 2
hérnias de disco,mas; trabalha o dia inteiro sentada ou em pé é claro que as dores que'essa
pessoa irá sentir não vão vir pelo mesmo motivo ou da mesma forma que as minhas.Assim

,

como é óbvio que o tratamento não poderá ser o mesmo. Mas é o que a maíorta faz, e é por
isso que muitas pessoas falam que fisioterapia não adianta. Adianta sim, quando bem feita, e
feita por um proflsíonal competente e que ama o que faz.Já se foi um ano e eu continuo com
o tratamento, pois continuo treinando e competindo.Continuo me tratando não só porque
preciso neste momento, mas sim para que no futuro não tenha maiores complicações, faço
pela minha qualidade de vida agora e sempre.
Além do tratamento com a fisioterapia ela me mostrou outro tratamento maravilhoso que me
ajuda tanto na parte muscular como na parte da respiração,a RPG': reposição postural global,
é ótimo.

.

,.
.

Obrigado flsiocorpus por este 1 ano com uma qualidade de vida melhor,
. Obrigado flsiocorpus por este um ano de melhor qualidade de vida.
Obrigado por me manter em cima de uma bike, podendo treinar e competir.
Obrigado Dr, Crismene klabunde por seu interesse ,por sua competencia, sua atenção e seu

alto astral que é maravilhoso.
Obrigado Dr.Tatiane Rovaris.
Obrigado Dr.Jerry klàbunde.
Podem ter certeza de uma coisa, a dlnka está sempre cheia pelo excelente tratamento dado
a vocês a seus pacientes, pelo interesse r pelo alto astral e por vocês não terem simples mente
feito faculdade de fisioterapia por fazerflzeram por interesse e aprenderam a amár a
profisão.

Paola glacrhackbarth - atleta de mountain bike - parquemalwee

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Alund��I;�';ço;�A;á classificadOSII
noJovens Embaixadores

Senai de Jaraguá anuncia hoje
as três empresas destaque

}ARAGUÁ00 SÚL�Durante todo
o dia de hoje o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem'
Industrial) de Jaraguá do Sul realiza
a apresentação dos projetos de

empresas da região .que concorrem
ao prêmioCNI;Fiesc (Confederação
Nacional das Indústrias e Federação
das Indústrias deSantaCatarina), na
categoria Qualidade e Produ
tividade. Os três melhores serão,
indicados para representar a cidade
na etapa estadual do prêmio que está .

marcada para dia 2 de setembro, na
_ sede da Fiesc emFlorianópolis.

.

Segundo a gerente de comu

nícação e Marketing do Senai .de

JaraguáMorganaMachado Tezza os ,

19 grupos inscritos tem chance de se

classificar. "As empresas estão

empolgadas e o nível dos projetos é

excepcional", disse. No ano passado
17 empresas se inscreveram para na

etapa regional.
O objetivo do Prêmio é estimular

a melhoria contínua dos processos

produtivos das indústrias com a

participação dos trabalhadores. O
Prêmio CNI;FIESC é classificatório

para o Prêmio CNI, de abrangência
nacional e disputado nas categorias:
Qualidade e Produtividade, Meio
Ambiente, Design e Interação
Univ�rsidade-Indústria. As empresas
de Santa Catarina estão

historicamentebem representadas nas
14 edições do Prêmio CNI, o estado
venceu 25% das premiações.

Vale dos sonhos e conquistas, de Fernando Bastos, ficou em

primeiro lugar no concurso Pinte a História de Jaraguá do Sul. O
artista recebeu R$3 mil pelo quadro. No total foram classificadas
dez obras e a premiação alcançou os R$ 9 mil. As telas premiadas
tornam-se propriedade da cidade ficando sob a responsabilidade
da Fundação Culturalde Jaraquá do Sul.

v
.'

, -., �.�

ELIS BINI Os três e outros 25 alunos da
red� estadual fizeram uma prova de

inglês" realizada no final do mês

passado, na SDR, em Jaraguá do

Sul; e estão classificados para a

próxima etapa, que será realizada
em Florianópolis, no dia 2 de

setembro, com alunos de todo o país.
Entre os critérios de escolha estão o
bom desempenho escolar e a boa
,

. I .

fluência oral e escrita da língua
inglesa. O Programa Jovens
Embaixadores, desenvolvido em

parceria entre oGoverno doEstado,
a Embaixada dos Estados Unidos e

a.ONG Companheiros das Amé-'

ricas, tem por objetivo oportunizar
aOS jovens com idade entre 15 e 18

anos, que freqüentam o ensino
médiona rede pública, uma chance
de vi�jar. para os Estados Unidos e

aptirnorarseu inglês.
_, Edson Weege cursa o terceiro

ano do ensino fundamental, faz o
curso 'de EI�trbtécnica no Centro .

, 'Wégj começou a estudar inglês com
13:anos e tem namãe uma grande

... Três estudantes do
estado vão ganhar
uma viagem para
os Estados Unidos

}ARAGUÁ DO SUL - A Gerei

(Gerência de Educação, Ciência e

Tecnologia) daSDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de

[araguá do Sul, divulgou no início
desta semana os nomes dos
classificados no Programa Jovens
Embaixadores, voltado para alunos
da rede estadual de ensino. O

.corupaense EdsonWeege,,16 anos,
que estuda na Escola Tereza Ramos,
ficou em 1º Iugar. com nota 8,4; "

LetíciaDombroskiobteve o 2º:lugar,
com nota 8,25, e Maiko Roberto
Maier, ficou emJº, com nota 7.)95.
Os dois são alunos da Escola José'
Duarte Magalhães.

o estudante Edson Weege tirou o primeira colocação na região,

incentivadora. O estudante

pretende ·fazer vestibular para

Engenharia Elétrica, gosta ,de
navegar na Internet e atua como

voluntárionoMovimento Escoteirc.
Depois da indicação dos

classificados nas etapas das SDRs, a '

Secretaria de Estado da Educação,

Ciência e Tecnologia vai escolhei
os 10, semifinaÍistas, Serã�
selecionados)5 alunos de lodooi e

país, com três vagas para' r

catarinenses. A viagem p'araOi' r

Estados Unidos será no dia 11 de
janeiro do ano que vem; co� ai

retomo aoBrasilno dia 28 de janeiro: ai

. . .

BrT é notificada 9,0 fim da cobrança de assinaturabásica
DA REDAÇÁO - A Brasil

Telecom foi a primeira empresa a

ser notificada oficialmente dobre a

suspensão da. cobrança da
assinatura básica datelefonia fixa,'
determinada pela 2,ª Vara" da

Justiça Federal de Brasília.O

d�partàmento jurídico da empresa
está avaliando as medidas cabíveis

:

e deverá recorrer da decisão ..

Enquanto avalia uma forma de
derrubar a liminar, os operadores
dõ serviço de call center da

empresa alertam os consumidores
,

'

de que a suspensão da cobrança é

uma-decisão provisória, que pode
ser alterada futuramente.

A notificação da Telefônica e

da Telemar deverá demorar um
pouco mais segundo estimativa da
própria [ustiça Federal. Isso porque

as empresas com sede em outroil ii
Estados deverão tomar ciência di li)

decisão pormeio de catta-cilaçà�,l ui

De acordo com ajustiça, adecllià�: ri

começa a valer a 'partir dO' I

momento em que a'empresarecelt c
I

a notificação.

Curso: MS ProjectStandard

Com o objetivo de capacitar ao reconhecimento dos passos
necessários ao planejamento de projetos; trabalhar com
tarefas e determinar limites de tempo; trabalhar com

su bt a refas e resumos; atri bu i r recu rsos do projeto e

€alendários; resolver conflitos de tempo é de recurso;
trabalhar com relatórios ,e ordenação de dados" a ACIJS e a

SOCIESC promovem o curso MS PROJECT STANDARD,
realizado dias 6, 13,20 e 27 de agosto de zoos (sábados),
das 8 às 13 horas (20 horas/aula), nas dependências da

FATEJ, rua Dom Bosco, sn, Baependi. Produtividade e ganhoI , .

de tempo através da organização e sistematização dos

processos inerentes a projetos diversos são as justificativas
que levarão o' público-alvo, formado por profissionais
envolvidos com gerenciamento de projetos nas diversas
áreas das organizações a tomar conhecimento do

Programa: introdução ao Microsoft Project; Tarefas e seus

relacionamentos; Adicionando e atribuindo recursos;
Analisando o projeto; Apresentando os dados do projeto;
Ordenado e filtrando dados; Múltiplos Projetos. Inscrições
a R$ 365,00 para Associados e de R$ 400,00 para os demais
ln t êr e s s ados. Maiores inforrn açó e s e inscrições na

Capacitação Empresarial da ACIJS, fone (47) 275 7017 ou

e.-mail capacitação@acijs.com.br.

Falecimentos
Faleceu às 16:30h do dia 02/08,osenhor Pedro Machado,com
idade de 69 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal de
Guaramirim e o sepultamento no cemitério Guaramirim.

Faleceu às 14:30h do dia 02/08, o senhora Sella Tonolli, com
. idade de 61 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Guaramirim.
Faleceu às 03:00h do dia 03/08, o senhor Alfredo Piscke, com
idade de 64 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica Rio

da Luz e o sepultamento no cemitério Rio da Luz II.

Faleceu às 09:00h do dia 03/0�,o senhor HalfDuwe,com idade
de 53 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

�epultamento no cemitério Rio da Luz I.

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Jnfantil
Já esta sendo montada no SBT a produção de um reality shaw
cujos participantes serão mães e filhos. As crianças deverão
ter até 10 anos. O programa é passado nos EUA. O nome

original é "Super Nany" O SBT aindanão decidiu qual nome
dará à versão que está produzindo.

Faniquito .

Apesar de dizer que está numa fa'�e zen, Márcla Goldschmdit

já andou se estressando na gr:a\l;aç,ão de seu .novo programa
na Band.Ela se irritou, no início da sema'ria, porque tinha

pouca gente na platéia. Tiveram até, de cancelar a gravação. A
atração estréia na próxima secunda, às 17h15, de segunda a

sexta.

Mudanças na Record
,

Eliana entra no ar neste domingo, às 14h, com "Tudo É
Possível'; destinado à família, sequndo a própria
apresentadora, e que reúne quadros diferentes. "A espinha
dorsal do programa é o "Salrrdo com a Sogra'; disse Hélio

Vargas, diretor artístico da Record. O formato é comprado da
MTV americana. Candidatos.têm de sair'C6r:fl a sogra antes de

ficar com as pretendentes.Já o "Hoje em Dia'; com Ana

Hickmann, Rodolfo Gamberini e Edu Guedes (marido da

Eliana), estréia no próximo dia 15 no lugar do "Note e Anote';
de manhã. Será uma espécie deTudo a Ver'; de Paulo

Henrique Amorim, mas com menos ênfase no jornalismo.
Este foi o programa que Marcelo Rezende se negou a

apresentar porque teria de contracenar com bonecos. A
Record quer, aumentar em 40% a audiência no horário.

Renovou .... ,

Marcos Frota está em alta -na (jJobo·cbm:seu personagem
Jatobá na novela "ArnéticafO ator' asstnou a renovação de seu

contrato. Ele será exdu5i�o':,d�-.erhrSsor'a,até 2010.
.

,� � '".
'·,i;:· .....t"

Negocia ';!F" " ";:;-".,
Marcello Serrado está etlf'hegêjci��ã6;'cjjm a Record, O atórfol
convidado para fazer um papel éJ�'destaque em "Cidadão'

brasileiro'; a primeira nÓ'i(el�'de �flúrÕ Césa];MUOit,nà emissora,
, ,,- .... :;" .Ó:'. ,

•.

Neurótica?
.

Gisele Bündchen admitiu ser obcecada por limpeza, "Eu gosto de: t

tudo limpo, Acho, na verdade, que sofro de uma doença'; disse a
I

top, segundo o site "Contacvlusíc" A modelo contou que fiscaliza
a faxina quando chega na casa de outras pessoas. A namorada de

Leonardo DiCap.rio afirmou que já ofendeu arnlqõs por ter lavado I

pratos e organizado as casas deles ao visitá-los. "Eles falavam:'o
que há de errado com você?'

.

Separação
A atriz norte-americana Jennifer Aniston (foto), 36 anos, que está

,

�e divorciando do galã Brad Pitt, 41, acusou-o de falta de

sensibilidade e negou que a causa da separação tenha sido sua

negativa em ter filhos, em entrevista a ser publicada no próximo
número da revista Vanity Fair. "Há um elemento de sensibilidade
que falta (a Pitt)" diz Jennifer, comentando fotos nas quais seu

ex-marido aparece
em cenas de
carinho �xplícito
com a também atriz

Angelina Jolie, 30, e
em clima "família':
O mundo ficou
chocado, e eu

fiquei chocada. Não
foi um dos
melhores

momentos do ano';
desabafou. A atriz
também falou
sobre os rumores

de que sua recusa a

ter filhos tenha

provocado o

divórcio, "Isso
'realmente me

irritou. Nunca em

minhavida disse

que não queria ter

filhos. Quis, quero e

vou querer� frisou ..

on

ún
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COMPETiÇÃO LINHA DE FUNDO,.________,

;IEscolasdisputam fase regional
.

doMoleque Bom de Bola
.

,

JULIMAR PIVATTO
: .

.
"

Força máxima
A Malwee vai com força total para o jogo deste sábado, àS,20h
em São Bento do Sul, contra o Concórdia. A partida é válida pelo
returno do Campeonato Estadual e serve também como

preparação para o jogo contra o Joinville, na segunda-feira, na r;"
'

casa do adversário, pela Liga Nacional. O treinador Fernando ,_,

Ferretti deixou o hospital e já deve estar no banco na confronto. 0

com o Jec.
Já no domingo, às 1 Oh, jogadores, comissão técnica e diretoria

participam de um amistoso de confraternização contra os
veteranos da Vila l.enzi. Aprogramação começa às Bh com ,uma
partida entre os alunos da escolinha.

"

JogoS Começaram

ntem e seguem

lê 5exta�feira
m Schroeder

Arena Jaraguá
Na próxima semana,' a
comissão que cuida da

construção da Arena deve

lançar o edital de licitação
para a construção da obra,
que deve começar dentro
de no máximo 30 a 45 dias.
O projeto já foi pago por
uma empresa da cidade. Dos

R$ 16 milhões previstos, R$
5 milhões serão liberados

pelo governo estadual, R$ 1
milhão da Câmara de
Vereadores e o restante será
do município e da iniciativa

privada.

Vôlei de Praia,
A Sociedade Acaraí recebe,
neste fim de semana, a 4'

Etapa do Circuito Amivôlei/
Acaraí/Sorvetão de Vôlei de
Praia. A competição
começa no sábado com o

volley four até 13 anos e as

duplaso infantil até 16

anos. No domingo
acontecem as partidas do .

adulto. As i�scrições
podem ser feitas pelo fax
370-7449 ou pelo telefone
372-2789 com o professor
Cezar de Oliveira.

I

ScHROEDER - Nove escolas da
.. dl'sputam a fase regional

, !Iao
, o Moleque Bom de Bol� no

'd' Cláudio Tomasellt em
, (a !O .

.

hroeder. São cinco equipes no

ásculino e quatro no feminino
. ,putando uma vaga em cada

tegoria para a fase estadual,
i ue acontece de 10 a 16 de

I utubro em Presidente Getúlio.

'I stimes se enfrentam no sistema

10j e'todOs cQntra todos e o que

0, rminar com a melhor
:a

ntuação se classifica.
li

No masculino, as escolas

le" articipantes, que se

� assificaram na fase municipal,
o,.

o: EEB Lauro Zimmermann
-

uaramirim), EEB Teresa
mos (Corupá), EEB General

I' ondon (Massaranduba), EEB
�I iguel Couto (Schroeder) e

�i O)efRenato Pradi (Jaraguá do
IÔ.: u!). já no femíníno , os

i� rticipantes são: EEB São Pedro

li' uaramirim), EEF Luiz Delfino
l{ chroeder), EEM Pedro Aleixo
I assaranduba) e Emef Anna

,

I·Dispensa
o técnico do Vasco, Renato
Gaúcho, dispensou ontem

nove jogadores do elenco:
O meia português
Dorninquez, que teve o

contrato encerrado terça
feira, deve voltar para
Portugal. Felipe Veras, Gian,
Maciel, Gomes, Felipe'

.

Alves, Allan Delon (que
pode voltar para o Vitória),
Everton .e Neto. Mais seis

jogadores devem ir embora
nos próximos dias.

julimar@terra.com.br

Blclcross
Neste sábado acontece a 3'

etapa da Copa Duas Rodas
de Bicicross, no Parque
Malwee. O objetivo da '

competição é revelar novos

talentos no esporte. O valor
da inscrição é um quilo de

. alimento não perecível e
podem ser feitas até sexta

feira pelo telefone 370-7461
com ValdirMorettí, Os treinos
acontecem das 9 às 12h e a

competição começa às 13h.

Anna Tõw� Nagel e Pedro Alei�o (com a bola); ficaram no empate em 1 xl ontem em Schroeder

Tõwe Nagel (Jaraguá do Sul) .

Ontem seis jogos abriram a

competição. No masculino, a

Escola General Rondon venceu
a Miguel Couto por 4x1, o Lauro
Zimmermann bateu a Teresa
Ramos por 5xO e empatou em

1x1 com General Rondon, e o

Renato Pradi derrotou o Miguel
Couto por 2xl. Já no feminino, o

São Pedro venceu o Luiz
Delfino por 1xO e Anna Tõwe

Nagel e-Pedre Aleixo ficaram no

bel.

Hoje as partidas são as

seguintes: Luiz Delfíno x Anna.
.Tõwe Nagel (F), Teresa Ramos
x General Rondon (M), Renato
Pradi x Lauro Zimmermann ,(M),
Pedro Aleixo x São Pedro (F),

Miguel Couto x Lauro
Zimrnermann (M) e Teresa
Ramos x Renato Pradi (M). A
competição termina amanhã

'

com os seguintes jogos: General
Rondon. x .Renato Pradi (M),
Pedro Aleixo x Luiz Delfino (F),

.

Anna Tõwe Nagel x São Pedro

(F) e Miguel Couto x Teresa
Ramos (M).

\ oze equipes ,disputam o Coroa Bom de Bola
� J" .

CESAR JUNKES
ARAGUA00 SUL - Na noite de

, rça.feira, as 12 equipes que
I isputam o 5° Campeonato ,de
I utebol Sete Sêníor - Coroa Bom

lI:Jk, estiveram reunidas da sede
Liga jaraguaense para o 'sorteio
chaves. A competição começa
próximo dia 13 e será disputada
camposdaKarlache do Beira-

0, da Arsepum, da A�araí e da
Lalau .

..

0 diretor de Esportes Comu-
.

táriooeEscolares daFME, Cláudio
U�,disseque ameta de inscrições·

latin�da. "Sempre trabalhamos
·

�m a intenção de aumentar o
· umerode p

'.
rartJ.C1pant'es e foi o que

teceu este ano.No ano passado
Iam nov

.

.

e times e este ano já
u", comentou .

.

As chaves ficaram assim
Istflbuída.s· G A. rupo ..:..

upermer d L .

c
.

ca o enaí/Zapella,
E�Senem,AutoMecânicaI

BeerroEC, LuModas/Atléticoece .

9Ira 4;GrupaB-Amigos,

Centromultiuso em
Sao José.Mais uma obra
da Descentralização.·

Representantes do clube participaram do sorteio na sede da Liga

quilos parao campeão, 20 parao vice.
e 15 parao terceiro lugar.Jáoquarto
colocado receberá um troféu e uma

bola. Haverá troféus também para a

equipe disciplina, artilheiro, atleta
destaque e defesamenos vazada.

Floriani Equipamentos/Santo
Antônio, Alferri/TS, Arsepum,
Amizade Bola 8 e Karlache Malhas.
O Coroa Bom de Bola premiará os

três primeiros colocados com troféus,
medalhas e carne de costela - 30

I ohinho pode ser o camisa lOdo Real Madri
D REn .

' .

me�F' AÇAO - Com a saída não permite que no começo da segunda no Santiago Berrtabéu. O

binho Igopara a Inter deMilão, temporada seja usada-uma camisa ex-atleta do Sevilla conheceu os

OOoRel�de �er o novo camisa com número superior a 25. A demais companheiros antes do

tRob' h adri.Aprimeiraopção dúvida do número que estará nas treino. Os jogadores apenas
ln Oe .' .

d
.

ap'
ra usar o número 77, costas de Robinho será sanada no realizaram um teste de áci o

ro .

dí
1
Pfla iretoria do clube próximo dia 25, data de sua láctico, que consistiu em algumas

O. "Et quer Ver o jogador com a apresentação no estádio Santiago voltas ao redor do campo.A equipe
es esta- d

\

A'Dinh' o querendo que o Bernabéu. Até lá, o atacante viajou ain a ontem à ustria para
°rog .

.

�eria 77" �e Com 10, mas eu seguirá jogando pelo Santos. continuar a pré-temporada. Um .

, hlh ,disse o empresário de Enquanto isso omeio-atacante dos que também se submeteu aos

Alé�:agnerRibeiro.
"

Júlio Baptista realizou ontem seu testes foi o zagueiro inglês [onathan
�eraç

o desejo do Real, a primeiro treino no Real Madrid, Woodgate, que irá com o resto da
ao Espanhola de Futebol após ser apresentado na última equipe.

Em breve, os moradores de São José vão contar com um grande centro
multiuso. A obra, uma parceria do Governo do Estado e da Prefeitura
Municipal; já está em andamento. O complexo contará com cerca de
8milmetros quadrados epoderá abrigar osmais diversos eventos, como 'o,

exposições" convenções, shows, competições esportivas e apresentações
.'
culturais. E mais uma obra do Governo de Santa Catarina. Mais um

resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da
CuRura,Turismo e Espone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



181· QUINTA-FEIRA,4 de agosto de 2005JOVEM

Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

'3a Stammtlsch acaboudelxandc saudades
Excepcional a.edição deste ano, pura diversão. Mal dá para esperar pela próxima. Confira abaixo alguns shotsdo sábado.

A presença dos irmãos Everson e ChristianMarquardt... ...e o sorrisç das irmãs Claudia e Carol Schl!k,ste :':'

Débora Breithaupt, em alto e bom som As gatinhas Priscilla Schwarz e Ana Paula Rossa '

Tati e Júlio Manske, curtindo a' data com o filho Thomas a tiracolo. ,

Rascunhb
'.

Coluna espremida hoje,mas como tem gente di�endo que está com saud
publico aqui e pedindo pra aparecer de novo, lanço neste espacinho um p
fazend quísta da rejeitabiJidade:como conseguir o isolamento so

FAT RCIAL" i ,

bqas.Ninguém mais disPFln�ável que o s�jeito imparéial.Ouvir um "tanto faz" ag
encravada. Discussões quaQto ao local da janta consomem mOmentos pr�e�atanto

.
isão"do alheio. A imparcialidade pode até ser perdoada em casos de igno c�osOsda AI

cia,mas é decididamente digna de uma surra nos casos de pós-decididos: } ranela Ou

e vocênão sabe,então vamos para tallugarmesmo. ,;.>,
I

..

w

ielTreis
SCAR promove concerto com clássicos do cinema

Músicas imortalizadas nas telas do cinema vão desfilar no palco do PequenoTeatro do Centro C Ida SCAR, em Jaraguá do Sul, neste sábado, dia 6, às 20 horas. Trilhas de produções como "O gladU�U"Missão impossível", "Senhor dos Anéis", "Jesus Cristo Superstar", "Rocky", e de outros filmes1d OI,
apresentadas em concerto programado pela Banda da SCAR - Cia. Musical Euterpe.Simultaneame'tseraetelão exibirá imagens dos filmes. ,

n e,u�

\ Além das canções que marcaram época no cinema e permanecem na memória do público a b
apresentará outros sucessos da música, com a participação de convidados especiais. O cantor AI�xs anal

vai interpretarTim Maia; Renato Aguiar, Skank;e o quirarrista Márcio Dias a canção "Bohemian Rha
oar1!

do Queen. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do CentroCulturaí.a R$ 8,00 (inteira)e�lo4d�,(estudantes e acima de 60 anos).Mais informações pelos telefones (47) 275-2472 e 370-6488, ' J

A
Desarmamento ieJ

A internet já é campo onde manifestam-se os grupos pró e contra antecipando a exposição de sua de
opiniões referentes à consulta popular que ocorrerá em 23 de outubro no país.se o comérciodearmas� ,

fogo emunição deveou não serproibido no país.De um lado é defendido o direito da auto-defesa,deoulre
mi

a diminuição da violência e acidentes causados pelo porte civil de armas de fogo.A exemplodoqueocoll' mi

nas eleições, o voto será opcional para maiores de 16 anos e obrigatório a partir dos 18 an:' leI
Um mês antes do referendo,as frentes partidárias pró e contra terão direito a propagandagratuita�

rede nacional de rádio e TV.Organizações não-governamentais e entidades deverão associar-se àsfrenl!
Su

parlamentares.Mais do que óbvia-a frente que terá mais verba nessa campanha. mi

Informe-semais:www.$Qudapaz.org(afavor dodesarmamento) ewww.anpca.org.br(contra), \�

Q,.,' , J�
uumca.
Lançamentos da rede norte-americana de sorveterias Udder Delight, os inusitados sorvetes saoo

lln
churrasco e sabor bacon são sensação no verão dos EUA,Fez careta? Não sabe a metade-o sorvetedebaco' na

ainda vêm com pedaços de carne suína conqelados.A sacada veio do proprietário da rede,Chip Hearn,q co
durante uma feira de alimentos encontrou o proprietário da Cackalacky Classíc Condiment,especializaa.
em molho's para carne.que sugeriu ao colega estudar uma forma de unir a gordura vegetal do sorvsteor

ca

o "caldo rico em colesterol" da carne. "Pode não ser saudável",admite Hearn, "mas é urna delícia",Sim,clal do
Só não me convide para jantar. Su

Química.2 in

Ainda em fase de testes clínicosuma nova bebida da Coca-Cola que nos trará uma nova tangente�[ a

produtos light.Trata-se de uma bebida por enquanto. chamada Enviga, que será baseada em chá verdel
artrará como promessa a queima de calorias. Conforme anunciado, a bebida chega a queimar de 50al�:
dcaiarias após ser consumida, O principio da ação é de que os componentes do liquido influencim u

aceleração. do metabolismo do consumidor.fazendo assim á queima. Essa é a bebida do futuro.percjs D:
assistindoTVo dia inteiro e tornando Coca aos litros. Só esperamos que a bebida sejamelhorqueonome

, :

Pearl Jam dá sinal de possível vinda ao país' .

Muito curioso acessar o site ofiéial da famosa banda grunge (www.pearliam.coml e deparar·seco; p
Garota de Ipanema,de Vinícius de Moraes e Tom Jobim tocando ao fundo.A música está lá desde o diall

de julho, o q ue foi motivo suficiente para enlouquecer todos os fãs brasileiros. Em uma ocasião o pearlja' 1
colocou o hino do Canadá durante 3 dias no site e logo mais tarde anunciou as datas de showsdaqu� "

país. Trata-se de uma brincadeira já tradicional feita pela banda, feita em diversas outras turnês,eq�
parece nos colocar já como certas futuras apresentações aqui na terrinha.

Quintá Cultural country
A Quinta Cultural desta semana vai levar ao

Centro Cultural da SCAR, em Jaraguá do Sul, o clima
dos rodeios que inspira a novela "América".O show
vai ser apresentado pela dupla jaraguaense Kauã e

Kauê, que estará acompanhada da banda Xodó
Nacionnal, 'no Pequeno Teatro, às 20 horas. Os

ingressos,a RS 10,00 e RS 5,00, estão disponíveis na
bilheteria da SCAR, Antecedendo o show, o Piano
Bar estará funcionando a partir 'das 18 horas com
seu happy hour. Maiores informações pelos
telefones (47) 275-2477 e 380-6488:

Dose de Quarta
Agenda para próxima semana, quarta-feira dia

10, mais uma edição da Dose de Quarta Bierbude,
noite regada à musica eletrônica que acontece no

espaço da famosa choperia jaraquanse. Escalados
novamente para apresentação de seus sets, os DJs
Scharles S. e Ricardo Constáncio serão os

responsáveis pelas batidas.
,

A balada terá Inkio às 22h. Para reserva de
mesas ou maiores informações, ligar para (47) 275
1686 ou 275 0537 no horário comercial.
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Tel 47 370 7919 I 370 0816
E·mall cromoarte@terra corn.br
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