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Exclusividade Menegotti

Vendas superam
as expectativasFujama embarga do comércio local

terraplenagem no .,5

Santo Antônio

,Espetáculo com Eriberto
Leão e Ana Beatriz

Nogueira chega a Jaraguá
do Sul no sábade.s B5

.PElO BRASIL

MPF denuncia
42 pessoas por
corrupção
o Ministério Público

Federal vai denunciar ao

ST] (Superior Tribunal de
Justiça) 4Z-pess<ôás por �--

corrupção e formação de

quadrilha. A decisão
ocorreu após o MP analisar
os documentos da

Operação Navalha.
Entre os envolvidos

stão juízes,
desembargadores e policiais
.s3

'
Máquina automática está sendo fransportada para Brasília em uma carreta e deve chegar ao destino em seis "dias. Equipamento é destinado 'à
empresas de saneamento básico . .5

'

CRIME AMBIENTAL

O secretário de Obras
de Jaraguá do Sul, Alberto
Marcatto, informou que a

Fujama (Fundação
[araguense de Meio

Ambiente) embargou as

obras de terraplenagem no

Bairro Santo Antônio.
Revelou ainda que vai abrir

,

sindicância para apurar a

autorização para o serviço,
executado por máquinas da
Prefeitura .4

as BREITHAUPT
SUPERMERCADOS

I'
�,

GUARAMIRIM .,
Prefeitura',vai

municipalizar o
esgoto e a água

Casan entrega hoje a

operacionalização do
tratamento de água e

esgoto para o município. O
,

_ serviço.será gerenciado
pelo assessor Jurídico da

- Prefeitura, Paulo Nart.
O prefeito Mário Sérgio

Peixer disse que já foram
feitos os levantamentos
das necessidades do setor.

.4

DIA DOS NAMORADa

25° -'-

MAXIMA

":till
11

MíNIMA

Dia de sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As nuvens

aumentam no decorrer
da tarde.• B6
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'. EDITORIAL
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OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Enfim, o socorro
Finalmente, depois de

muito choro, lamentações,
prejuízos e, principalmente,
demissões, o Governo Federal
anuncia um pacote para so

correr setores exportadores
intensivos em mão-de-obra

que vêm sofrendo os efeitos do

que o Ministério da Fazenda
chamou de "sobrevalorização"
do real. As medidas prevêem a

criação de linhas de crédito

para as empresas, benefícios
tributários e mudanças na

taxação de produtos impor
tados. O BNDES (Banco Na
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social) oferecerá
três linhas especiais de finan- ,

ciamento no valor total de R$
3 bilhões.

Os juros serão subsidiados

pelo Tesouro. O programa,
chamado Revitaliza, é desti-

Empresários
apresentaram um kit para
a construção demoradias
populares de 45m2 no
valor de R$ 10 mil cada"

nado a empresas com fatura
mento anual de R$ 300milhões
dos setores de calçados, arte
fatos de couro, têxtil, confec
ções e móveis. Na área tribu
tária, o governo editará uma

medida provisória para reduzir
o prazo para as empresas utili
zarem créditos de PIS e Cofíns
obtidos na compra demáquinas
e equipamentos.

Hoje, elas compensam esses

créditos com outros impostos
ao longo de 24 meses. Com a

mudança, o uso será imediato.
Além disso, haverá a ampliação
do Recap (regime especial de
compra de bens de capital para.
empresas exportadoras).

Também aqui começam a ser

.

tomadas medidas para socorrer
os setores prejudicados. Repre
sentantes de indústrias madei
reiras estiveram na Secretaria
da Fazenda para pedir isenção
de ICMS para construção de
casas populares. Os empre
sários apresentaram o projeto
de um kit para.a construção de
moradias populares de 45m2 no
valor de R$ 10 mil cada. O
modelo será homologado pela
Cohab para financiamento ao

comprador, mas necessita de

isenção do ICMS para que se

torne viável.

• ENTRE ASPAS

o Vavá, na hora que comete um erro, tem que pagar pelo erro que
cometeu. A lei existe para todos nós e todos nós estamos subordinados a

ela. Portanto, qual é o meu papel e o que eu quero? Quero que o processo
siga com tran�güilidade, que a Polícia Federal cumpra com seu papel, que
o Ministério'pÚblico cumpra o seu papel e que, depols.a.Jusnça.eumpra Q ,

. "",

seu paper.
Luiz IMeio Lula da Silva, presidente, sobre o irmão Genivallnácio da Silva ser indiciado pela
Polícia Federal na Operação Xeque-mate.

"

• PONTO DE VISTA
<'

Informalidade excludente

O estudo "Informalidade:
Saída e Exclusão", do Banco
Mundial (Bird), apresen
tado em maio nos Estados
Unidos e no Brasil, escan
cara as conseqüências do
trabalho informal, classi
ficando sua elevada ocor

rência na América Latina e

Caribe como sintoma de
falhas institucionais graves.
Muito pertinente à obser

vação contida no informe

quanto ao fato de a infor
malidade limitar as oportu
nidades de crescimento

econômico e bemestar so

cial, além de corroer a inte

gridade da sociedade.
A verdade é que o pro

blema do trabalho informal

parece. cada vez mais relega
do ao segundo plano, corno se

não tivesse importância. No
Brasil, em particular, a ques
tão tem um quê de hipocrisia.
Parte expressiva dos persona

gens envolvidos nas relações
trabalhistas resigna-se ante

uma situação que parece

cômoda para o governo

(menos pressionado pelo
flagelo do desemprego).

Acena-se com uma refor
ma trabalhista, cujos princí
pios atentam contra conquis
tas significativas dos traba
lhadores, e com uma reforma
sindical, cujas propostas frag
mentam os sindicatos, enfra
quecendo-os e mitigando a

sua capacidade de mobili

zação e negociação. Finge-se
.

que se encaminham soluções,
cria-se expectativa em torno

de projetos inaceitáveis e

todos brincam de um final
feliz onírico.

Enquanto isso, as soluções
efetivas são esquecidas. A
receita não é inviável e

tampouco extraordinária. É
baseada numa antiga ciência

chamada economia. Seu
conteúdo vem do próprio
Banco Mundial: "Melhor
clima de investimentos

permitiria que as empresas
crescessem e pagassem salá
rios mais altos, tornando

.Antonio Carlos dos Reis
"Salim"
Presidente da CGT
(Confederação Geral dos
Trabalhadores)

menos atrativa a ínformalida
de. O aumento dos níveis de

qualificação profissional para
os pobres permitiria que
maior número de trabalha
dores encontrasse empregos
formais melhor remunerados.
Também é necessário facilitar

registros de empresas, simpli
ficar o sistema tributário, am
pliar os benefícios associados
à formalidade, como acesso

facilitado ao crédito, solucio
nar a questão previdenciária
e respeitar o marco legal".

Ou seja,· tudo o que o

Brasil vem postergando há

pelo menos duas décadas,
desde a promulgação da

Constituição de 1988. Parece
mais fácil recorrer a efêmeras

"soluções" do que enfrentar
com coragem política os

desafios do desenvolvimento,
que incluem a equanimidade
nas relações trabalhistas, o
respeito aos direitos e deveres
de trabalhadores e empresas
e a prosperidade econômica,
sem a qual todos sucumbirão.
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• DOS BLOGS
IllIJ\\i:Jidi'JPERON
o aumento
dos fanáticos
Acompanho futebol
diariamente há, no mínimo, 32
anos. O que chama a minha

atenção atualmente é como
está aumentando o número de
torcedores fanáticos pelos
seus clubes, Classifico como
fanático aquele que não se

importa com o que acontece
no futebol como um todo; ele
só tem olhos para seu clube.
Basta ler ou ouvir algo que não
ache correto para ficar
ofendido e começar a dizer que
ninguém entende de futebol.
Em resumo: o fanático não

gosta de futebol, ele ama seu

clube. O aumento descomunal
de torcedores que não

conseguem ver nada além do
seu time está acabando com

um dós maiores prazeres de

quem 'gosta realmente de
futebol: um animado bate-papo
sobre o tema. Hoje é
impossível sentar e falar sobre
os times sem que em alguns
minutos já se comece uma.

discussão promovida por um
enlouquecido.

4)fulebOlnarede@fOlha,com,br

• DO LEITOR

lijil:!i;iUJDIMENSTEIN
Educação faz

milagre?
Heceblurn número que faz
com que a resposta do tITulo
acima seja a seguinte: não faz

milagre. Mas quase. O número
é a taxa de desemprego da
cidade de Piracicaba, interior
de Sp, refletindo-se nos 25
municípios de seu entorno: 6%

negativos. É raríssimo
.

ouvirmos semelhante
porcentagem. Ocorre que lá se
transformou num dos centros
mundiais de inovação em

energia alternativa, mais
precisamente do álcool,
gerando mais emprego do que
a oferta de trabalhadores é

capaz de suprir. Isso é possível
porque há cem anos se

construiu lá uma escola de

agronomia, a qual atraiu
centros de pesquisas. Isso
obriga mais formação de mão
de-obra estabelecendo um
círculo virtuoso. O que
acontece em Piracicaba, revela
nosso custo par não investir no
conhecimento e, assim, não
estimular o espírito
empreendedor.

4)palavradOleHor@UOI,com,br

o lixo nosso de cada dia!

Embora a quantidade de
lixo produzida esteja direta
mente relacionada com a ri

queza da população - quanto
. mais rica mais lixo produz -

podemos considerar normal a

produção de 1 kg/dia de lixo

por pessoa.
A metade desta quantida

de é representada pelo lixo

orgânico, isto é, restos de co

mida, cascas de frutas, restos
de vegetais e assim por adian
te.

A outra metade é repre
sentada por papel, plástico,
vidro, metal, alumínio e

tecidos além de produtos que
descartamos.

Portanto, a metade do
nosso lixo é biodegradável,
pois, armazenado de forma

correta pode ser totalmente
transformado pela ação de

microorganismos, gerando
gases que podem ser utiliza
dos e resultando em adubos

que podem retornar para a

terra.

A outra metade, por sua

vez, são ótimas matérias -pri
mas que tem valor de merca

do e podem ser tanto reutili
zadas como reciclados, trans
formando-se em novos produ
tos. O valor destas matérias

primas pode ser facilmente
observado pela quantidade
de catadores de lixo que
vivem da coleta e venda
destes materiais.

Como vemos, não existe

lógica em termos enormes

áreas degradadas onde depo-

IMij;1t!ic. DO PRAI�_QjM
'

"
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As meccas anunciadas terça.
feira pelo Ministro da Fazenda
Guido Mantega, têm o Objeti� I

claro de beneficiarem alguns �
poucos setores que se dize�afetados com o câmbio e coma competitividade dos "

chineses. Os privilegiados
com o programa Revitaliza.lJ, ai

envolve três linhas especiais' I

de financiamento do BNDESt
subsídio do Tesouro NacionaPl et

para a equalização das taxas5f
de juros - são os setores Itêxtil, de calçados, iH a

confecções e móveis,
atendendo a empresas com 01 pn

faturamento anual de até R$Cj c'

300 milhões. As linhas vão I o

alocar R$ 3 bilhões entre
crédito e mais R$ 407 milhões 2

de subsídios para cobrir a 10 01

redução de juros para as
. b me

empresas que pagarem seuso o

compromissos em dia. Mais,l6 �lluma vez, o governo se arvoràl ei

da função de "mediador" dos1 o I

problemas da iniciativa m er

privada, assumindo a si o

papel de salvador.

4)mariaClaradopradO.bllg.lg.com.br

• Lourival Karsten
Administrador

l E
1 ]

em não realizarmos uma 0nt p
ração simples e proveitos �� i� I

é a separação do mater\ll
.. <

orgânico dos outros mater1��;: é'
Os nossos restos só viram l�' o

quando realizamos esta m\\ t�
tura pois, então existem pau' qII

cas formas de realizar o apr�, s�
veitamento de algum diu' c

materiais. ,

. ..,,;/ii G'
Portanto, se nós seguI""

.

algumas regras simples que :1

consistem em evitar o uso 9 C
·tudo que é desnecessário ir
reutilizar tudo que for possí�� a�s
e separar para reciclag1� B

I

todos os nossos restoS, 3
WJ

questão do lixo será al� Ai
resolvido e, a natureza ;l�; p
agradecer. J �e

. p.
Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por
e-mail redação@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, c��f q
89251 200, Caixa Postal 19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serao,.
publicados) .
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11 T RRAPLENAGEM: DENÚNCIAS DE CRIME AMBIENTAL NO SANTO ANTÔNIO

ecretaria de Obra quer apurar
esponsabilidade pela autorização

... _.

sM Marcatto Disse que
1: enefício no terreno

IE particular fazia parte
o do 'acordo' firmado

la,

�� WGUÁ DO SUL
)

,

� b secretário de Obras,
Im, �rnerto Marcatto, disse que

j; vai abrir sindicância interna
, ,

lI, ara apurar quem autorizou o

,o sedemáquinas públicas para
) r

if fa�r a terraplenagem num ter-

3P3 ellP particular, no Lotea

s�[ e¥to Santo Antônio. Segun-
o ele, havia a autorização

'lS ara que a secretaria fizesse o

'jj erviço numa parte da

101 propriedade em função de

'OJ acordo.Jirmado. .entre o dono
) .' .

o 'elo imóvel-e a administração
iii municipal.

les 2SMarcatto contou que a

10 comunidade local solicitou..
b elhori�s naRua 835�,�izi�h�"
ISO' o2��r:r�no :berÍ:en�e�t�"�"
,lIB alezio Deluca,' e que a Pre-
l L ...

.

.

rài íeitura decidiu .negociar com
;q o propríetãrio um trecho do
m terreno para "encurtar" em

n: cerca de 300metros <li rua. "O
.

,
.

iO oprietário doava o terreno e,

III em troca, a Prefeitura fazia os

; benefício no terreno. Mas não
IB havia a autorização para
n arrumar todo o terreno",

ARQUIVO/OCP

Marcatto garante que não autorizou a terraplenagem no terreno particular, apenas no trecho vizinho à Rua 835

afirmou,' negando que a
,

administração tenha fornecido
tubos.para ,�l:9��';l..: " '"-, "

;

"Levam, ito.tub
. ,> l y�gtSl� p.P�q1?,8�£O,t\l, q�11

para a canalízação de um

córrego que atravessa a rua",
informou, garantindo que a

legislação ambiental permite a

transposição de córregos,
desde que obedeça os critérios
definidos na lei. Marcatto
disse ainda que a secretaria

está levantando os custos da

terraplanagem e as possíveis
irregularidades na execução

da obra. "Queremos saber

quemautorizou o serviço", re
petiu, informando que a

t. ' " . ., .

Fujam�,., (,f,w;v,i,ít,.çj,Q. J.R<J;<;lg1,illín
ense do Meio Ambiente)'
embargou as obras no lotea
mento.

DENÚNCIAS - Na tarde da
última terça-feira, vereadores
de Jaraguá dó Sul receberam
denúncias de um suposto
crime ambiental noBairro Três
Rios do Norte. No local, foi
constatado que máquinas da
Prefeitura estavam aterrando

No ano passado, o quando o
1fI então presidente do Samae,
IÍB Jair Alexandre, autorizou o

i� tM demáquinas da autarquia
�� páh fazer serviço em uma

1�1 i��eja �vangélica, o prefeito'
J,IV !{.foam Bertoldi (PR) o
aiS ,(,lJ

&' �f2neróu. Corretíssimo.
�, }j"gora, máquinas da Secre-liS' r .'

J� t,%la de Obras .icaram por

r� qH-ase dez dias pres tando

la s.hí"iço em um terreno parti
I!! cular no Loteamento Santo
ib1 �tônio, O que vai acontecer?

lue 5u
'

9 COligaçãO
lO, '%�el bvas rodas políticas, o

1l �unto é a futura aliança do

}� B para di�putar a eleição
l� Wnicipal do ano que vem,

v� �� apOstam são de que o

ih( partido do prefeito Moacir
� ��rtoldi terá dificuldades
JP P�a COnquistar "parceiros", já
i�Jr q\.le os possíveis aliados têm
I�J e'ino dnstra o desinteresse em

COl1l.Por com a atual adminis-
61 tração.

Audiência
o prefeito Moacir Bertoldi

(PR) recebe hoje, às 17h30, a
diretoria da Associação de
Moradores do Estrada Nova.
A entidade vai levar as'

principais reivindicações do
bairro e pedir agilidade nas

obras. Entre elas, a construção
de um campo de futebol e de

,

novos prédios para a Escola

Marcos Verbinen e da Creche
Estrada Nova, além da

efetivação da rótula na Rua

José Picolli.

Aliados (1)
Dos quatro partidos que

formaram a coligação "Viva

Jaraguá", qu� elegeu Bertol
di, PDT e PTB já oficiali
zaram o rompimento com o

governo. O PL virou PR e o

PPS não representamuito em
termos eleitorais. Resta o

PCdoB, do presidente da

FME, Jean Leutprecht, que
muitos apostam que fará uma
retirada estratégica.

a nascente do Ribeirão Santo
Antônio e parte damata ciliar.

Moradores, da localidade
g3Jj@oti;li�IDJllJl;';&ªuünN�>'Í�d.ª, i.;
Prefeitura estiveram- no

terreno por várias vezes para
levar combustíveis às máqui
nas e tubos para o loteamento.
"Enquanto isso, a comunidade
continua desamparada pela

.

Prefeitura, que não atende as

nossas reivindicações", recla
mou um dos moradores do bair
ro, que pediu para não ser
identificado.
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Vereador critica 'vice e

apentasupertaíuramentc
JARAGUÁ DO SUL

O vereador Ronaldo Rau
lino (PTB) rebateu as declara

ções da vice-prefeita Rose
meire Vasel (Sem partido) que
as denúncias de irregulari
dades na terceirização da
merenda escolar nomunicípio
"coloca 'em jogo a reputação
das merendeiras e a palavra
dos diretores das escolas".

Garante que o pedido de
informação feito à Prefeitura
tem por objetivo esclarecer as
suspeitas

"Nunca coloquei em jogo
a reputação das merendeiras.
Também nunca disse que a

licitação da merenda escolar
foi ilegal. Estou buscando

, dados em função de denúncias
de irregularidades que recebi.
E isso cabe ao-vereador fazer",
disse, revelando que a dúvida

que tem é na relação entre a

quantidade de refeições
servidas nas unidades esco

lares da rede pública e o

número de alunos que fazem

a refeição.
"No dia 11,' em uma das

escolas domunicípio foi servi
do sagu com molho de leite.

Quanto custa isso? Ontem, na
mesma escola, toda merenda
somava 37 quilos em alimen

tos, num custo de aproxima
damente R$ 110,00. Conside
rando os gastos para a confec

ção da merenda e os encargos
das merendeiras, o total não

passa de R$ 250. Se'emmédia,
são servidas 600 diárias, fica
claro que os R$ 15,8mil pagos
em um mês para a SP
Alimentos é muito superior
aos gastos", exem-plificou.

Raulino assegurou que a'

intenção não é prejudicar o
governo ou as escolas, muito
menos a empresa responsável
pela mererida escolar no

município. "Estou fazendo o

meu papel de fiscalizador e

tentando contribuir com a

cidade", discursou, afirmando
que a partir das respostas da

administração vai tomar "as
devidas providências".

CÉSAR JUNKES/OCP

Raulino apresenta números que indicam superfaturamento na merenda

Candidato
Apostando numamudança

de postura da população de
Massaranduba, o presidente
do PT do município, Gio
vanni Tonet, já se lançou
.como candidato a prefeito
para o ano que vem. Acredita

que "uma boa aliança" tem

grande chances de vencer a

eleição, para inverter as

prioridades.

Privilégio
Suspeita-se que ex-

funcionários da Prefeitura de

Jaraguá do Sul em cargos de
comissão continuam a des
frutar de certas mordomias da

administração, como o uso de
. celulares, que receberam
quando assumiram a função.
Em governos anteriores, a

irregularidade também acon

teceu,

Antimicrobiana
A Weg Tintas criou um sistema de revestimento
antimicrobiano para as empresas de transporte dos setores
de saúde e alimentação. As tintas NobaC inibem a

proliferação de fungos e bactérias e oferece uma superfície
uniforme de alta resistência química de fácillimpeza.
Disponíveis nas versões líquidas e em pó, a linha NobaC é

aprovada pelo Instituto de Pesquisa Tecnológicas e atende
a norma internacionais.

CPI
Parlamentares protocolaram ontem, na Mesa Diretora do
Congresso, requerimento deinstalação da CPI daNavalha,
destinada a apurar irregularidades em obras públicas. O
documento foi assinado por 172 deputados e 30 senadores.
Na Câmara, omínimo de assinaturas para se pedir a abertura
de CPI é de 171 e, no Senado, 27. Oito deputados devem
retirar as assinaturas, inviabilizando a criação da comissão.

PIB
O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresceu 4,3% no

primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período
de 2006. Na comparação com o quarto trimestre do ano

passado, a expansão foi de 0,8%.
O maior destaque na comparação com o quarto trimestre
de 2006 foi para o setor de serviços, que apresentou elevação
de 1,7%.A indústria ficou estável e teve variação de 0,3%.
Já a agropecuária registrou queda de 2,4%.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comen quer editar livro FLÁVIO UETA

III
,II
II

II

O resultado de uma pesquisa àplicada pela Unerj em 2.574
estudantes de 7ª e 8ª séries, 2º e 3º anos do ensino médio,
será publicado em um livro pelo Comen (ConselhoMunicipal
de Entorpecentes). Os resultados da pesquisa foram

apresentados na segunda-feira, durante a plenária da Acijs
e Apevi, por meio do conselheiro Magnus Edward Behling

,

(foto) e do vice-coordenador Adílson Macário de Oliveira

Júnior. O relatório aponta a realidade sobre a questão das

drogas no meio escolar. Em agosto, Jaraguá do Sul será a

sede do 15º Encontro Estadual dos Comens/Comads, que
vai reunir conselheiros de todas as regiões de Santa Catarina.

I

�

III
II

es prorr,ogadas
ram prorrogadas até hoje as inscnções para o Vestibular.
m'emo do Sistema Acafe. Os candidatos têm até às 14

horas para efetivar a inscrição através do site

-WWW.acafe.org.br. São oferecidos 7,485 vagas e 192 cursos em
.

oitouniversidades filiadas aoSistema. A aplicação das provas
ser� dia 12 de julho, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, As

MARCELINO SCHMIOT
Secretário de Administração

-.- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
••
PRIlUIIIRlDf

lARAfluA DII SUI

EOITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 69/2007

SECRETARIA OE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO SECRETARIA OE OESENVOLVIMENTO RURAL

Tipo: Menor preço POR LOTE

OBJETO: Aquisição de materiais 'de construção diversos, destinados para uso da Secretaria de obras

públicas e Habitação e Secretaria de Desenvolvimento Rural, para realização de diversos serviços,
conforme especificações no ANEXO II deste edital e Minuta de Contrato.REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/ .

2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.0ATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 26 de junhO de 2007,!ill
Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Wa�er Marquardt nO
1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30hs do
dia 26 de junho de 2007, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.VALORTOTAL
ESTIMADO DA COMPRA: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e
esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Wa�er Marquardt na 1.111 , bairro: Barra
do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Inlernelno endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de junho de 2007.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILlÃRIO DE JARAGuÁ 00 SUL,
GUARAMIRIM, CORUPÁ, SCHROEDER E MASSARANOUBA.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345, Jaraguá do Sul- SC. '

Ata da Assembléia Geral Extraordinárta
Realizadaem 02-06-2007

Às 9 horas e 45 minutos do dia 02 de iunho de 2007, em segundá convocação - em sua sede social, na Rua Presidente Epitáclo Pessoa, .

345 - Centro, na cidade de Jaraguá do Sul- SC. reuniram-se os integrantes da categorta profissional para. de acordo com o ed�al de

convocação, publicado no Jamal Correio do Povo, edição do dia22demaio de 2007, jomaI esíe de circulação regional, abrangendo osmun�ipios
de Jaraguá do Sul, Guaramirtm, Corupá, Schroedere Massaranduba (base territort.aJ desta entidade de classe). af�ado na sede do sindicato

e, publicado nq boletim Alerta de número 192 veiculo de comunicação do Sindicato, deliberarem sobre a segui,nte ordem do dia: F�ação do
valorà ser descontado de cada trabalhador da categorta abrangida, de acordo com a letra "eo do artigo 513 da CLT e arjigo 8".lnciso rv,
da Co�stituição Federal; garantia ao trabalhadornão associado, do dire�o de oposição ao desconto da contribuição, mediante manrrestação
indi�duaJ na presente Assembléia.lniciada a reunião nelo Presidente, Se Riolando Petry. foi lido o edital de convocação e, em seguida, posto
em discussão, foi amplamente debaüda, sendo que ficou aprovado pelamaioria Co'}:: prp.<J::ntes, que a contribuição exposta na ordem do dia
será de 1%(um porcento) descontada mensalmente de caca i:r�iXl.lh<"'tl0r .; ':'a\v\.!,�;;í:l abrangida, independente de ser associado ou não da
entidade representativa, sobre a sua folha de pagamento. Desconto este, extensivo a todas as verbas de natureza salarial (Exceto sobre
ó_13' salMo e sebree acréscimodoterçoconstitucional das iértas). no período de 01 de agosto de 2007 à31 de iulho de 200B, atitulo de

CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL e rncolhida pelas empresas, aos cores do Sindicato profissional, através de guias própias disponibilizadas
p.ela entidade de classe, até dia 1 O de cada mês subseqüente, devendo ser paga na caba econômica federal, agência de Jaraguá do sul,
nas'easas lotéricas ou na sede do Sindicato Profissional. Os descontos deverão ser efetuados independente de convenção coletiva de
tralJalho, para que não venha a inviabilizar a prestação de assistência à categoria profissional, em caso de aJuizamento de dissídio coletivo,
Também, ficou aprovado pela maioria dos presemes.a garantia ao trabalhador não associado, do diréitç de oposição ao desconto da

contribuição, ora aprovada, mediantemannestação indMdual na Assembléia. Ato contfnuo, 44 trabalhadorns não associados, manrrestaram
se, exercendo o dirn�o de oposição ao desconto da contIibuição, ora aprovada, apondo sua assinatura na lista de presença dos trabalhadorns
présentes na AGE que são contrártos ao desconto da contIibuição assistencial, ora aprovada, lista esta que integra a presente ata. Nada

mais.havendo a trstar, às 1 O horas e 30 minutos foi encerrada a Assembléia, lavrada a preseme ata que vai assinada portodos os presenes,
através da lista de presença.

Jaraguá do Sul, 02 de iunho de 2007.

RiolandoPetry
Presidente

"WEG INDÚSTRIAS S.A:, CNPJ n° 79.670.501/0001-35,
estabelecido na Avenida Prefeito Waldemar Grubba hO

3.300, em Jaraguá do Sul - SC, informa que requereu junto
a FUJAMA (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente),
conforme Protocolo n° 12203/2007, pedido de "Supressão
de Vegetação em Área Urbana" no imóvel matriculado sob n°

50.833 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarcade
Jaraguá do Sul - SC, de acordo com a legislação em vigor".

,.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Festa
A Escola Professor João

Romário Moreira, do Bairro
Rio Cerro 2, promove sábado,
16, a tradicional festa junina.
O evento tem início às 14
horas, com desfile de carros

típicos, bazar, pescaria,
quentão, pinhão, salgados,
doces, casamento na roça e

tarde dançante animado pelo
Musical Melodia.

Festa 2
Também no sábado, 16,

acontece a festa junina na

Escola Alberto Bauer, no

Bairro Czerniewicz , em

Jaraguá do Sul. A festa inicia
às 14 horas com o tradicional

bingo. As apresentações
artísticas começam a partir
das 19h30. E às 20h30 tem

baile animado pelo Adelar
Musical Show.

Sopa
Nosábado, 16, acontece a

8ªNoite da Sopa Húngara. O
e'!,H}-.tq,imRf\ ��r,fq,h-pm§.PQ"
ParqueMunicipal de Eventos
de Jaraguá do Sul. O cardápio
é bastante diversificado com

sopa de diversos sabores. Os

ingressos custamR$ 10 (hora)
e R$ 15 (local) e podem ser
<'

adquiridos no posto Mime da
Walter Marquadt. Informa
ções pelo telefone 3376-0430.·

Esclarecimento
A CBSUL (Câmara Brasil

Sul de Mediação 'e Arbi

tragem), empresa que auxilia
na solução de'conflitos que
envolvem direitos disponíveis,
esclarece que não possui
vínculo com a entidade Tri
bunal Especial de Justiça
Arbitral. A CBSUL atua na

prestação de solução de con

flitos, sem a intervenção

estatal, no qual as pessoas
envolvidas decidem entrar em

acordo, como prevê a lei
9.307/96 de Mediação é

Arbitragem. A. CBSUL in

forma também que não têm

vendedores, cobradores ou

pessoas autorizadas a agir em
nome da empresa. Mais

informações pelo telefone
3372-2800.

Livros
O títulomais emprestado da

Biblioteca Pública Municipal
Rui Barbosa no mês de maio

foi o livro "Contos [aragua
enses: trinta escritores, trinta
contos" U0tO). No total,
foram feitos dez empréstimos
da obra. Isso demonstra o

sucesso alcançado pelo
incentivo à literatura no

município de Jaraguá do Sul.

DIVULGAÇÃO

Doação para Rã-b�gio
, I r (" i-' f, j � t. ; (". 'I 'i 'l'l')!.1, !, � _ I

A empresa Malhas Menegotti, de Jaraguá do Sul, fez uma
doação de 1,5 mil camisetas estampadas para o Rã-bugio.
As-camisetas serão ofertadas como brinde na campanha
para atrair sócios do Instituto Rã-bugio. "Esta contribuição
é uma demons-tração do reconhecimento da importância
do trabalho do Instituto para a sociedade e nos dá muita

esperança de que podemos salvar a Mata Atlântica e o

futuro de [araguá do Sul", declarou-Germano Woehl, um
dos dirigentes do Instituto Rã-bugio.

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,944 1,945 It

PARALELO 1,99 2,09 11

TURISMO 1,903 2,047 11

• LOTERIAS

CHEGOU
NET UIRTU8 E
BRASILEIRAD.

concurso: 564

02-25-36-41 -45-47

• QUINA,

concurso: 1761

POLICIAL

)
O CORREIO DO POVO

Colisão
Durante a madrugada de
segunda-feira para terça
feira, o veículo VW Logus
invadiu a propriedade de
M.H.R, 26, onde derrubou
a cerca e quebrou o poste
da rede elétrica. Após a

colisão o condutor fugiu
do local e abandonou o

carro. O acidente
aconteceu na Rua
Joinville, no Bairro Duas
Mamas, em Schoroeder.

OBITUÁRIO

Faleceu ás 14:30h do dia
12/06, o senhor Luiz
Dunker com idade de 77
anos. O velório foi
realizado na Capela São
João e o sepultamento no

cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu ás 19:00h do dia
12/06, o senhor

Hildegard Gaedke Hille
com idade de 74 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária Cristo
Bom Pastor e o

sepultamento no cemitério
no Rio Cerro II.

Faleceu ás 05:30h do dia I
13/06, a senhora Helena
Schulz Spech com idade
de 83 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério
'

Municipal do Centro.

Faleceu ás 07:00h do dia
13/06, o senhor Dimas

Hempkemaier Coelho com

idade de 57 anos. O
velório foi realizado na

Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no

cemitério da Barra do Rio
Cerro.

II INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

• BalSAS DE VALORES

� DOW JONES (N. York) 13.482

� MERVAL (B. Aires) 2.168

� NIKKEI (Tokio) 17.834

tjj11i1itu!M qHI!:'lIii'_
0,6663% R$ 822,56
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TEMPO ESCASSO: ATLETA TEM DE SE DIVIDIR ENTRE TREINO, TRABALHO, FACULDADE E NAMORADA

Nos fins-de-semana, Ricardo Pereira (D) se dedica aos treinos técnicos na academia, com o professor Arnaldo Formigari

Lutador jaraguaense viaja no

domingo para disputar mundial
,

repetir ou até melhorar o do Brasil, que fará uma de - semana' me dedico aosRicardo Pereira
fechou patrocínio

resultado conquistado no apresentação contra a treinos técnicos", comentou.
\

Mundial de 2005., que aeon-
- Romênia. "O kumitê por Pereira é atleta da Asso-

para a viagem na teceu em Fortaleza, quando equipe não tem no Mundial. ciação Formigari/FME de
última terça-feira ficou em quinto lugar no kata Vamos fazer uma demons- Caratê e tem como professor

individual. Além desta cate- tração para os órgãos compe- Amoldo Formigari. "Ele me

goria, ele disputará no kumitê tentes avaliarem se é viável ajudamuito", comentou.
JULIMAR PIVATTO e no kata equipe, junto com incluir a categoria no pró- Sobre o Mundial deste
JARAGUÁ DO SUL dois atletas de São Paulo. ximomundial". ano, ele acredita que está

Às vésperas de embarcar, Pereira vem treinando mais bem preparado do que
No domingo, 17, o jara- Pereira recebeu duas boas forte desde janeiro, quando em 2005. "Sei que evoluí

guaense Ricardo Pereira notícias. A primeira é o acer- se recuperou de uma cirurgia bastante, mas também devo
embarca com a Seleção to com o patrocinador. A no apêndice. Desde então, encontrar adversários mais
Brasileira para disputar o Falcão Sports vai custear a vem dividindo o tempo entre fortes", afirmou. Em 2005,
Campeonato Mundial de viagem do atleta. "Fiquei o trabalho (é vendedor na nem todos os atletas de ponta
Caratê. A competição aeon- muito feliz. Conversei com o WEG), a faculdade (cursa competiram. Segundo ele, o
tecerá de 20 a 24 de junho Falcão e ele resolveu abraçar Engenharia Elétrica na Brasil é o terceiro na lista das
em Torrent, cidade próxima a idéia", comemorou. A outra Unerj), a namorada e os potênciasmundiais do espor-
a Valência, na Espanha. é que ele foi convocado para treinos. "Depois da aula faço te, atrás apenas de Itália e

Empolgado, o atleta esperar integrar a equipe de kumitê exercícios físicos e nos fins- Espanha.

• LINHA oE FUNOO por Julimar Pivatto

Futsal no Pan
Ter três jogadores na Seleção Brasileira que vai disputar o Pan
Americano é privilégio para poucos clubes. Ainda mais com a

quantidade de bons jogadores que trocam as quadras brasileiras
pelas européias, especialmente pelas espanholas. Além disso, são
mais três integrantes da comissão técnica na equipe. Prova de que
realmente, a Malwee vem se firmando como uma das principais

. equipes do mundo. Falcão e Valdin são exemplos de genialidade e

de jogador que chama a responsabilidade e é fundamental nos
momentos decisivos. O goleiro Tiago, além de ser inquestionável
debaixo dos três postes, desbancou Franklin e será uma boa opção
na rápida reposição de bola, inclusive com os pés.

Canoagem Abertura
,

A dupla Marcos Zanghelini, de Será amanhã, às 19h, a
•

t·

Jaraguá do Sul, e Adilson abertura oficial dos Jogos do
Pommerening, de Schroeder, Sesi. A cerimônia acontece no

conquistou, no fim-de-semana, o ginásio da entidade. As :;

mula da categoria duck na prova modalidades em disputa serão :
de canoagem realizada durante basquete, bocha, bolão 23,
os JOgos da Natureza, no Meio- futebol de areia, futsal, futset,
Oeste catarinense. "Isso dá rnals handebol, tênis de mesa, vôlei,
ânimo para continuarmos jogos de mesa (xadrez, :)

treinando", revelou Zanghelini. canastra, dominó e truco) e

corrida de aventura. T

,

Copa Joinville
,.

Site
"'
,

A equipe ADV/FME de voleibol
feminino infantil terminou em A Liga Jaraguaense de Futebol
sexto lugar na Copa Joinville, Amador está com site no ar.

disputada no fim-de-semana. Através do
Foram oito partidas disputadas, www.ligajaraguaense.com.br, o

com quatro vitórias e quatro torcedor e os jogadores podem
derrotas. O título ficou corn o acompanhar como andam os

Barão/Blumenau, seguida de Lia times nas competições, além
Line/Nova Trento, Barueri (SP), de conhecer um pouco mais da
Alberto Torres (RS) e Logemann história da entidade: Parabéns
(RS). pela iniciativa.

Leandrinho reclama
de indiferença da eBB
SÃO PAULO

O armador Leandrinho
pediu ontem que a CBB

(Confederação Brasileira de

Basquete) seja mais solícita
em seu diálogo com a NBA.
De acordo com o jogador, a

entidade não entrou em

contato sequer uma vez nesta

temporada com a equipe que
defende, o Phoenix Suns, ou
até mesmo com ele.

O atleta confirmou que a

cirurgia que sofreu no coto

velo esquerdo vai tirá-lo do

Pan-Americano, mas que não:
deve ser empecilho para o Pré- :
Olímpico. A franquia norte- :
americana é obrigada a ceder j
o atleta à Seleção Brasileira, !
devido a acordo da NBA com i

.

a Federação Internacional. O ;
problema começou quando a :
equipe tomou nota da disputa :

judicial entre a pivô Alessan- :
dra e a entidade brasileira. A :

I

jogadora reclama na Justiça I
o pagamento de uma índe- '

nização por uma lesão sofrida:
.

no Mundial de São Paulo.

Em caso de dúvidas ligue:

COOPERATIVA DE CRÉDITO
VALE DO ITAJA;

Comunicado ao Assinante
Filiada à

Comunicamos a todos os nossos assinantes que pagam
mensalmente através do débito em fatura de energia
elétrica, que no mês de maio foi implantado e atualizado o

novo sistema de dados junto à Celesc, gerando atraso na

cobrança. Por este motivo, os que não receberam o

débito de R$ 14,90 descontados na conta de junho,
automaticamente terão com débito de duas parcelas no

mês de julho, normalizando assim em agosto.
Agradecemos a compreensão!

CNPJ 82.639.451/0001·38

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De acordo com o artigo 28 do Estatuto Social, ficam convocados os Associados da Cooperativa de Crédito

val� do ltajai . VIACREDI, em pleno exercicio de seus direitos, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser

�a Izada na Associação Desportiva Hering, sede social, sita na rua General Osório, 2170, nesta cidade de
umenau SC, às 17h30min do dia 28 de junho de 2007, em primeira convocação, com o minima de 213 (dois

�rços) de seus cooperados; às 18h30min, em segunda convocação, com o minima de metade mais 1 (um)e seus COoperados; às 19h30min, em íercera.e únima convocação, com a presença de no minima 10 (dez)
cooperados, a fim de tratarem da seguinte

ORDEM DO DIA:

1. Reforma do Estatuto Social com alteração da redação nos seguintes artigos:
a) Allnea "c". do artigo 1", que trata da área de ação da Cooperativa;
b) Allnea "b", do artigo 4", e do parágrafo único do mesmo artigo. que trata das condições de

associação à Cooperativa;
c) Artigo 22, que trata das operações realizadas pela Cooperativa;
d) Alineas "i" e "r", do artigo 38, que trata das competências do Conselho de Administração;
e) Parágrafo 1', do artigo 59, que trata das disposições gerais.
Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. .

Depto. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

2.

Observações:
:it/ara efeito. de cálculo do "quorum" de instalação, esta Cooperativa possui 51.828 (cinqüenta e um mil,
2 .

centos e vinte e oilO) cooperados.
do

A Assembléia será realizada fora das dependências da sede, devido à falta de espaço para acomodaçãos co.operados.
Blumenau, 12 de junho de 2007.

O CORREIODO POVO
P��1919

MOACIR KRAMBECK
PRESIDENTE

Imprensa espanhola·
escala Robinho no Real;
RIO DE JANEIRO
A questão sobre a

apresentação de Robinho à

seleção que se prepara para a

disputa da Copa América da
Venezuela segue como o tema
mais quente' no início dos
treinos naGranja Comary, em
Teresópolis. Ontem, a CBF

negou a informação de que o
Real Madrid teria recebido o

aval da Fifa para contar com

o jogador em partida decisiva
do Campeonato Espanhol no
domingo. Robinho não se apresentou ainda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APRESENTAÇÃO: JOGADORES VIAJAM PARA TERESÓPOUS NO DIA 4 DE JULHO

Sexteto da Malwee se prepara para o Pan 20'07
.•

.

. FOTOS:PIERO RAGAZZVOCp
�7':,,�!lJ!' ,\\'\1 \0;;

Falcão e goleiro Rogério são dois dos quatro jogadores que atuam no Brasil que defenderão a Seleção

Três jogadores e

três membros da
comissão técnica
foram confirmados

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

A CBFS (Confederação
Brasileira de Futsal) divulgou
ontem a lista dos 12 jogadores
que disputarão os Jogos Pan
Americanos do Rio de

Janeiro. A Malwee tem seis

motivos para comemorar.

CONVOCADOS

Goleiros
Rogério (Joinville)
Tiago (Malwee)
Fixos

,

Neto (BoOmerang Interviú)
Ciço (Polaris W. Cartagena)

. Schumacher (Boomerang)
Alas
Marquinho (Boomerang)
Gabriel (Boomerang Interviú)
yinícius (EI Pozo Múrcia)
Valdin (Malwee)
Falcão (Malwee)
Pivôs
Lenísio (Polaris Cartagena)
Betão (Lobe lie Santiago)

Além dos três membros da
comissão técnica, que vem

acompanhando o time

canarinho há um bom tempo,
o goleiro Tiago e .os alas
Falcão e Valdin foram con

firmados na lista do técnico

PC de Oliveira. Todos se

apresentam no dia 4 de julho,
em Teresópolis (RJ), junto
com os outros nove jogadores,
sendo oito do futsal espanhol
e um do Brasil, o goleiro Ro

gério, do Joinville.
A comissão técnica da

. Malwee também estará bem

representada no Pan. Fazem

parte da Seleção Brasileira o

preparador físico João Ro
mano, o massoterapeuta
Maurício Leandro e o recém

contratado fisioterapeuta
Renato Miguel Jorge. Além
deles, o técnico Fernando
Ferretti comandará a seleção
paraguaia. E recebeu um re

cado bem humorado do
.craque Falcão no treino de
ontem. "Ele que se prepare

que vai tomar uma goleada
nossa", disse, brincando.

O goleiro Tiago, que

GRUPOS DO PAN

Chave B
EUA - Argentina
Equador - Costa Rica .

Tabela de Jogos
23/07 - Segunda-feira
8h15 - Cuba x Paraguai
10h15 - Brasil. x Guatemala

.14h30 - Equador x Costa Rica
16h30 - EUA x Argentina
24/07 - Terça-feira
8h15 - Paraguai x Guatemala
1 Oh15 - Cuba x Brasil
14h30 - Costa Rica x Argentina
16h30 - Equador x EUA
25/07 - üuarta-teíra
8h15 - Guatemala x Cuba
1 Oh15 - Brasil x Paraguai
14h30 - EUA x Costa Rica

Chave A
Brasil - Guatemala
Cuba - Paraguai

Tiago ficou surpreso com a convocação e diz que agora quer curtir o momento sem pensar na titularidade

desbancou o experiente Fran
klin, comemorou a convoca

ção. "Ficou surpreso e muito

feliz. São tantos goleiros bons
no Brasil e ser escolhido é um

privilégio". Para ele, a

disputa pela vaga de titular
com o Rogério é algo que fica
em segundo plano agora.

. "Quero mais é curtir o mo-
.

menta. É um sonho realizado.
Esta disputa ficará para os

treinos", comentou o camisa
1 da Malwee.

"Inicialmente. o planeja
mento previa a divulgação da

lista com os doze nomes

apenas no dia 18 de julho, mas
resolvemos antecipar o anun
cio", disse o supervisor de sele
ções da CBFS, Reinaldo Si
mões. ''Além dos doze atletas'

que participarão do Pan,
convocaremos mais qua-tro
jogadores sub-20 para o

período de treinamentos em

Teresópolis", complementou
Simões. A intenção de levar
estes quatro jogadores é para
substituir algum possível
lesionado, segundo disse o pre
parador físico João Romano.

GRUPOS - O futsal foi a
primeiramodalidade a definir
a tabela de jogos para o Pan.
Em sorteio público realizado
no último dia 27/5, em Brus

que (SC), foram compostas as

chaves e a ordem dos
confrontos - serão oito países
na disputa pelo título, eles
estarão divididos em duas
chaves, com jogos em turno

único dentro de cada grupo,
classificando os dois

melhores, em suas respec
tivas chaves para as semi
finais .

,
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utsal esta aqui!·
,7

., \

Com
JocemarMoraes -Celso Nauel

rliBasso -Anderson Junior - Remlldo Antunes

Próximo JOIo
14/06 - gOh15min
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lise é cabeleireira
há 28 anos, está

$empre de bem com

a vida e trata as

. clientes como

grandes amigas

JARAGUÁ DO SUL

"Eu amo o que faço", é

assim que a cabeleireira Use
resume a profissão que exerce
há 28 anos. Use Meiss Richter,
53, está sempre de bem com a

vida e trata as clientes do
salão como grandes amigas.No
entanto, a infância e o início
da carreira foram bastante
difíceis. lise perdeu a mãe com

81O CORREIO DO POVO

PRESIDENTE AHMADINEJAD
DIZ QUE IRANIANOS

. NÃO SE IMPORTAM COM
AS RESOLUÇÕES DA ONU

GOVERNO ABRE

INSCRiÇÕES PARA
JOVENS EMBAIXADORES

sete anos de idade e foi criada

pela tia Edith Barg. "Ela foi a.
minha segunda mãe", revela.

Antes de descobrir a

vocação de cabeleireira traba
lhou no mercado Miner, loca
lizado na frente .da antiga
Prefeitura, onde hoje funciona
uma loja. Aos 23 anos ela
casou co� Egon Rich-ter e

logo teve sua primeira filha
Melissa Raquel Richter. Nesta
época conheceu Carmen Barg
Trapp, dona de um salão de

beleza, que funciona até hoje
na Rua Jorge Czerniewicz. A

proprie-tária lhe ofereceu uma
oportu-nidade como auxiliar
de cabeleireira.

Com 34 anos Use abriu o

próprio salão, na Ru� Marirra

Frutuoso, e conquistou clien
tes fiéis que, como ela diz,
"fazem parte da família". Ela
fala com orgulho de como

superou as adversidades.
"Tenho orgulho do que faço,
apesar das dificuldades do

passado, agora tenho uma vida
muito boa", considera.

Além de Use, trabalha no

salão a filha Melissa, como
maquinadora, e a amiga Dirlei
Piacentini, que é pedicure,
manicure e depiladora.

SERViÇO

CESAR JUNKES/OCP

"Tenho orgulho do Que faço, apesar das dificuldades do passado, agora tenho uma vida muito boa", disse lise

INíCIO: ILSE CONHECEU A PROFISSÃO DE CABELEIREIRA NO SALÃO DE,CARMEN BARG TRAPP

Use Cabeleireira: exemplo de dedicação

lise Cabeleireira
Rua Manina Frutuoso, 518
Centro de Jaraguá do Sul
Telefone: 3372-2569

Pessoas, baladas, novidades e aconteclmentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

Nadia Fabiane Tomczak, presença no últímo sábado na Moínho Disco

TEATRO NA SCAR
"Fala baixo, senão eu grito" é a pedida em cartaz para este
sábado na SCAR, às 20h30min, A história de Mariazinha, uma
virgem já de longa data que têm seu quarto de pensão invadido
por um ladrão promete diversão com as situações geradas.
Informações ao espetáculo no fone (47) 3275-2477.

MUTANTES PREPARA NOVO ÁLBUM
OS Mutantes, grupo considerado unia das maiores referências
na história do rock psicodélico, mostra que voltou pra valer.
Depois do sucesso de sua turnê de retorno no ano passado, o
grupo pretende começar a trabalhar em um disco de inéditas
ainda este ano. Zélia Ducan, que assumiu os vocais da banda
no lugar da Rita Lee, já esta confirmada para o projeto.

A INTERNET EM EVIDÊNCIA
Segundo pesquisa realizada nos EUA, Europa e Austrália, a TV,
que é atualmente a principal fonte para o consumo de
informação no mundo, deve ser superada em 5 anos pela
internet. Entre os fatores da causa, está a possibilidade da
escolha dos conteúdos para "quando" e "onde", assim como a

facilidade de acesso.

DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?. .

"De que lado você está?" é o título da primeira novela interativa
da internet brasileira, que se passa no mundo real e virtual ao
mesmo tempo. Lançada pelo iG, a produção está alinhada ao

conceito de protagonismo do portal, "O Mundo é de quem faz".
Ela tem como grande foco a interatividade, e o internauta poderá
participar de toda a trama tanto no mundo virtual, na ficção e no

mundo real, descobrindo suas pistas. em ruas e em espaços
públicos, como o evento São Paulo Fashion Week. A trama
estreou na última terça-feira, dia 12, e pode ser vista através do
endereço:www.degueladovoçeesta.ig.com.br

GOOD CHOICE
E o Deep Cnoice .Club abre o final;Cle-semana numa
ótima peçljda-*lrazenpb _c;le volta à cidade um dos DJs
favoritos a<l:

- ..

F,abrícioyeçaOha fa.;;:: sua estréia no

p�lco da
",,"

s�xta-feira; com E)Js Rodrigo Fabre
;e Ferne

'." ,'0 .B-
•

aníno já lotado,.

,

<i:â ser obtidas
4,! E fugindo .ao

prQrno,teFs da casa Já mandam agendar:
Çshow nacional com Maskavo no Deep.

VOTEM NO CRISTO .. É GRÁTIS
As operadoras de celular estão bancando a oonta!
Pegue aí o seu celular, digite a palavra CRISTO (pode
ser em maiúsculas ou minúsculas, tanto faz) e envie
para o número 49216, O envio do SMS é grátis e vale
como voto para transformar O Cristo Redentor em uma

das Sete Novas Maravilhas do Mundo.

PROGRAME-SE

Local: CHOPERIA BIERBUDE
Dia e Horario: 14/06· a partirdas 17h30min
Atrações: Música ao vivo com Marinho e Rochel +
rhappy hour até 20h (evento diário, com '50%
desconto nos petiscos),
Info: 47 3275 0537

Local: SCAR LOUNGE BAR
Dia e Horarío: 14/06 -a partir,das 18h
Atrações: Especial Zé Ramalho com Enéias '

Raasch e banda + rodlzio de petiscos + double
chópp até 20h.

.

+ Info: 47 3371-15190u 8406·6555

Local: KANTAN SUSHllOONGE
Dia e Horario: 14/06 ·23h
trações: Quinta lqullg� III a presença de DJs

tocando as melhores r;n s em, um ambiente
diferenciado.

.

+ Info: 47 3371 1'584

Local: CHOPERIA BIERSUDE
Dia e Horarío: 15/06· a partirdas 17h30min
Atrações: Música ao vivo com Franciele + happy
hour.'
+ Infd: 47 3275 0537
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PRÊMIO: OS SELECIONADOS PASSARÃO. UMA SEMANA EM WASHINGTON

Governo abre inscrições
para programa

li
I

Podem SH inscrever
alunos do ensino médio
entre 15 e 18 anos,
com conhecimento
de Língua Inglesa

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

Estão abertas até 3 de

agosto, em todas as escolas da
.

rede pública estadual, as

inscrições para o Programa
Jovens Embaixadores. Con
correm alunos de todo o

Brasil. A embaixada dos
Estados Unidos disponibiliza
até 30 vagas para o programa.
Os selecionados ganham uma

viagem de 15 dias àquele
país. O programa está na sex

ta edição. Santa Catarina

participou dasduas últimas e,

em ambas, teve alunos pre
miados.

Segundo a coordenadora
do programa na Secretaria de
Estado da Educação, Maria
Elisabete Feliciano Corrêa,
técnica da Gerência' de
Assistência ao Estudante, a

expectativa é que as

inscrições dobrem neste ano

pela repercussão que o

concurso vem alcançando em
Santa Catarina.

Os inscritos vão encarar

um processo de seleção
composto por. avaliação
escrita, com questões objeti
vas e dissertativas em inglês,
análise da documentação
exigida e visita à residência
do aluno. Entre os pré-requi
sitos, a exigência de que o

aluno tenha renda familiar
baixa e esteja engajado em

atividades de responsabi
lidade social.

'

Em cada Secretaria Re

gional serão selecionados três
alunos. A comissão central,
na Secretaria da Educação,
escolherá entre eles 30, que

COMO FAZER '

terão que provar o seu co

nhecimento da Língua In

glesa em exame oral e escrito.
Os três melhores do .Estado
serão escolhidos para disputar
uma das vagas em nível
nacional. Os selecionados

passarão uma semana em

Washington, visitando os

principais monumentos,

prédios do governo, escolas e

representações da comuni

dade. E uma semana em outro

estado americano vivencian
do o dia-a-dia de uma família
estadunidense e freqüen
tando aulas em uma high
school.

Os interessados devem procurar o seu professor de Inglês ou a

direção da escola.

Pré-requisitos
Ter entre 15 e 18 anos (até da data da viagem)
Jamais ter viajado ao exterior.
Ter bom conhecimento em Inglês.
Pertencer ao ensino médio da rede pública.
Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida.
Ter bom desempenho escolar e estar engajado em atividades de

responsabilidade social e de voluntariado. '
"

Tudo pago
O programa patrocina as passagens de ida e volta.

Despesas com hospedagem e alimentação em São Paulo e nos

Estados Unidos.
Ajuda de custo para a compra de roupas de frio e visto de entrada
no país. <'

Empresa inglesa
investi em Brusqu'e

ALINE CABRAL / SEF

. O empresário inglês Michael Mine veio em busca de informações

FLORIANÓPOLIS

O diretor-geral da Secre
taria de Estado da Fazenda,

, Pedro Mendes, recebeu o

empresário inglês Michael

Mine, para tratar da possível
instalação no Estado de uma

indústria produtora de

receptores para TVs digitais.
O empresário veio fazer uma
consulta à Fazenda sobre as

possibilidades de benefícios
fiscais. O investimento

inicial na fábrica seria de

cerca de US$ 5 milhões. A
TV Digital deverá entrar

em vigor no país em

dezembro. Para ter o sinal,
os telespectadores precisarão
adquirir um receptor para
recepção terrestre. Para o

empresário, a posição do
Estado é estratégica, já que

possibi lita vendas para a

América Latina. A fábrica
em Santa Catarina

produziria em torno de US$
90 milhões por ano em

equipamentos.

SETOR LÁCTEO

se vai sediar
Mercoláctea
A Acic (Associação

Comercial e Industrial de

Chapecó) e as principais
entidades do agronegócio
lançam no dia 26 dejunho,
em Chapecó, a Mercoláctea
- Feira Internacional do
Setor Lácteo - programada
para a primeira quinzena de
abril de 2008.
A comissão central

organizadora será coorde
nada pelo presidente da
Faesc (Federação da Agri
cultura e Pecuária do Estado
de SC), José Zeferino Pe

droza. Pedroza observa que
Santa Catarina é o sexto

produtor nacional, com 1,6
bilhão de litros por ano.

O oeste de Santa

Catarina responde por 60%

,
desse volume. A expectativa
é que a Feira Internacional
do Setor Lácteo atraia 20mil
visitantes e negócios de
ordem de R$ 80 milhões.

O CORREIO DO POVO I

Pelo Estado
Na primeira reunião do grupo que
apresentará alternativas para sanar as
dívidas dos produtores rurais brasileiros,
deputado federal Valdir Colatto (PMOB),
um dos representantes da Comissão
deAgricultura da Câmara, enfatizou
os principais pontos a seremtratados
juntos aoGoverno Federal e instituições
financeiras. "Vamos demonstrar com
base nos números de custos e dívidas

que os agricultores não têm condições de
pagar os saldos já vencidos e que estão
por vencer. Por isso vamos lutar pela
diminuição dos juros do crédito rural e
aumento de prazos para o pagamento
dos débitos de safras passadas". Ontem
o grupo teve audiência com o ministro
da Agriculture para discutir a pauta e

encaminhar as primeiras propostas.

lj I

i (

Cobran a
Se depender do senadorRaimundo Colombo (DEM), o uso de obras
teatrais emúsicas em eventos públicos sem fins lucrativos será de

graça.Atualmente, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
cobra pela utilização. "Como exigir de uma pequena igreja ou de
uma escola primária no coração daAmazônia que obtenha essa
autorização para realizar qualquer evento que não vise à vantagem
econômica?", questiona Colombo, relator de projeto de lei que tramita
no Senado e deve ser voltado na� próximas semanas.

Preparando
Deputados federais GáudioVignatti, Carli
taMerss e senadoraldeliSalvatti organizam
seminário para prefeitos, vices, vereadores
e lideranças de Sc. Será entre os dias 18 e 20,
em Brásília, para petistas e quem tiver afiní-

,_ I dade com a.sigla, Na pauta assuntos corno

biodiesel, projetos dosMinistérios e PAC.

Gotinha
Sábado é dia de vacinação. Começa no Es
tado a primeira etapa da campanha contra
aPoliomielite. Secretaria daSaúde pretende
imunizar, no mírúmo, 95% da população
catarinense com menos de 5 anos de idade.
Postos funcionam das 8h às 17h.

Adesão
Presidente da Fampesc comemora anúncio
de que o Governo do Estado vai aderir ao

.Supersimples, manter o teto nacional de
R$ 2,4 milhões e adotar o parcelamento do
ICMS devido até dezembro de 2006 em até
120 vezes. "É uma grande conquista para o
setor a poucomais de 15 dias da entrada da
lei em vigor", diz Clair Dassoler.

Kit madeira
Empresários lageanos que apresentaram ao

governador projeto de construção demora
dias populares de 45m2 por R$ 10mil cada

querem isenção de ICMS. O modelo será

homologado pela Cohab para financiamen
to ao comprador. Diretor-geral da Fazenda,
PedroMendes, disse que, a pedido deUIS,
colocará à disposição equipe para avaliar o
atendimento dentro da LRF.

Oportunidades
Câmara Italiana de Comércio e Indústria
de se e Fiesc promovem amanhã confêrên
cia sobre oportunidades de negócios entre
a região de Vêneto e o Estado. O próximo
passo será a ida de uma missão catarinense
àItália.

Jornada j

Associação dos Magistrados Catarinenses
e Celesc Distribuição realizam entre os dias

li

21 e 23 a Jornada de Direito de Energia Elé- j

triea. Em debate, o ordenamento tributário j

da distribuição de energia elétrica no País. li

Mercolác.tea
- �Q'

Cadeia produtiva do leite ganhará feira in-
li

I

ternacional e anual. AAssociação Comercial IC

e Industrial de Chapecó lança dia 26 a Mer- J

coláctea, programada para a primeira quin- J

zena de abril de 2008. Expectativa é de 20 r

mil visitantes e R$ 80 milhões em negócios.
.

I

Posse
o juiz federal da Varade Execuções Fiscais B

de Florianópolis e juiz do TRE/SCJorgeAn
tônio Maurique toma posse no Conselho

fi
Nacional de Justiça hoje, para mandato de

.

dois anos. A cerimônia OCorre no Supremo
5

Tribunal Federal, em Brasília. Maurique foi j

indicado pelo ST J.

Coletiva
J U

Juíza e ex-deputadafederalDenise Frossard .

concede entrevista coletiva na Assembléia
Legislativa amanhã. Em seguida participa
de evento na Ufsc, depois almoça com o í
deputado Sérgio Granda (PPS) e lideranças li
jovens.

. Investimentos
Diretor-geral da Fazenda, Pedro Mendes,
recebeu empresário inglês acompanhado
do deputado Serafim Venzon para tratar da 1
possível instalação de indústria produtora
de receptores para TV digital em Brusque.
Investimento inicial seria de cerca de uss 5

milhões.

Homem de vendas
Empresário Antônio Koerich recebe hoje o

�
no lira TênisClube, naCapital, o título Per- b, •

sonalidade de Vendas ADVB/SC 2007.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC cOlunaadi@cnrsc.com.br ,

CHICO ALVES COM CARLA DARlAND E PATRIcIA GOMES/FLORIANOPDLIS

Associação dos Diários do Interior

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade-

,

Diárío da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jornal O Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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II +A AFIRMA QUE TODOS SÃO INOCENTES ATÉ QUE PROVEM O CONTRÁRIO

i "Investigações não
tingem governo"

arante o ministro

arco Aurélio,

� relação as ações
da polícia Federal

oministro Marco Aurélio

8 areia, assessor especial da
l"I

IeSidência
da República para

3 suntos Internacionais, disse,
'j, 1 esta terça�feira, em entre

I sta à rádio Jovem Pan, que
, I} governo não está sendo

i ;jtingido de forma nenhuma"

[51 l"elas
investigações da Polícia

13 ederaI.
"O presidente Lula disse

Ui

!ue
queria que houvesse o

;[ .' áximo de transparência no
J u governo e que nada fosse

,J cobertado. O que está ha

j lendo é investigação. Se há
IJ �ulpabilidade ou não dos in

j lestigados, parentes ou não

j 1e Lula, isso só saberemos

U ,uando a investigação for

o [oncluída e, sobretudo,
li �uando for para a Justiça e

IC �r julgado. Nós não vivemos
I, *um estado policial onde a

o f.�olícia decid.e as coisas -

tivemos num Estado de

pireito onde a Justiça de

tide a culpabilidade ou não

�as pessoas", disse.
I Lula comentou que o

bso envolvendo Vavá está

iendo investigado e que não
I

.

Ie
pode fazer uma análise

r.ecipitada. O presidente
fumou que não acredita

u. ue Vavá tenha conseguido

JUNIOR LAGO/FUTURA PRESS

Presidente Lula comentou as acusações feitas contra o irmão Vavá

fazer lobby em qualquer
setor do governo. "Eu quero
saber se há algum atendi
mento, alguma coisa do Va

vá, em algum órgão do go -

.

vemo. Eu duvido que tenha

alguma coisa do Vavá que
tenha sido atendida", afir
mou o presidente.

O presidente disse ainda

que está vivendo um mo

mento de reflexão com rela

ção às investigações que es

tão ocorrendo no País. Ele
disse que o processo de es

cuta telefônica não está

sendo sigiloso. "Eu, no fun

do, acho que é melhor espe
rar que haja definição cor

reta da apuração. Aqueles
que forem culpados serão

punidos e serão denun
ciados. Aqueles que forem

inocentes, serão inocenta

dos", disse. "As pessoas são

todas inocente� até que

provem o contrário", com-

pletou o presidente.
Ainda na terça-feira, o

juiz Dalton Igor Kita Con

rado, da 5ª vara da Justiça
Federal de Campo Grande

(MS) concedeu pedido de

prisão preventiva de nove

suspeitos de envolvimentos
na máfia dos caça-níqueis,
investigados pela Operação
Xeque-Mate, da Polícia
Federal: Daria Morelli [ú
nior, compadre do presiden
te Lula, foi liberado.
A Justiça concedeu o

pedido de prisão para Ari

Portugal, Hércules. Man
detta Neto, o tenente-coro
nelMarmo Marcelino Vieira
de Arruda, José Eduardo
Abdul Ahad, Nilton Cezar

Servo,. o Major da Polícia
Militar Sérgio Roberto
Carvalho, além dos foragidos
Raimondo Romano e o ex

deputado federal Gandi

Jamil Georges. .

I

�P denunciará 42
a Operação Navalha

o Ministério Público vai
j enunciar ao STJ (Superior

ribunal de Justiça) 42 pes-
o oas por corrupção ativa e

Si assiva e formação de qua
rilha. A decisão ocorreu
pós o ministério analisar

1 SCutas telefônicas, doeu
J entos da OperaçãoNavalha

.

r. depoimentos dos inves
�lgados.
1_ Entre os denunciados esta
eo ° governador do Mara

bhão, Jackson Lago, o ex-

ri ! lnistro de Minas e Energia
J !Si[ R

'

/. IZ"" as ondeau, o empresário
ui id/ el o Veras, dono da cons-
trutora G F - .

, autama. e �t1m�'

Palmeira, diretora financeira
da empresa.

Lago negou que tivesse

participado de fraudes em

licitações de obras públicas no
Estado. No entanto, a polícia

.

encontrou indícios de que ele
teria transferido recursos de
uma secretaria para outra e

facilitado a liberação de ver

bas para a Gautama .

A denúncia do Ministério
Público encerra a primeira
fase da investigação, mas a

polícia ainda analisa grava

ções de depoimentos onde

aparecem nomes de outras

autoridades que podem ser

processadas se houver algum
indício de corrupção.

INVESTIGAÇÃO

PF indica suborno
no Carnaval do Rio

,

O relatório da Polícia
Federal recebido pela presi
dente da CPI do Carnaval do
Rio, vereadora Teresa Ber

gher (DEM), indica que parte
dos jurados pode ter sido
subornada ou pressionada
para fayorecer a campeã deste
ano, a Beija-Flor, A infor
mação é do jornal Folha de
S;Paulo. A Câmara de Verea
dores doRio, que investiga as

suspeitas de fraude, convo
cará os 40 jurados para depor.
O texto da PF diz que um

pistoleiro a serviço do presi
dente de honra da Beija-Flor,
Aniz Abrahão David, o

Anísio, teria ameaçado al

guns jurados.

O CORREIO DO POVO

• PELO MUNDO
-"';'. !

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse ontem

que os cidadãos do país não dão importância às resoluções
aprovadas pela ONU contra o programa nuclear do Irã.

"Assim como as resoluções anteriores não tiveram efeito,
o povo do Irã não dá importância para as próximas resoluções

. da ONU", disse o dirigente, acrescentando que os iranianos
reivindicam o direito a desenvolver um programa nuclear e não

pensa em voltar atrás.
O presidente afirmou que, para o Irã, o programa nuclear é

uma questão de 'justiça' e que os cidadãos não aceitarão serem

tratados injustamente nesta questão.
"Os iranianos esbofetearão as bocas dos que o ameaçam",

acrescentou Ahmadinejad.
Segundo o presidente, o plano de enriquecimento de urânio

está em sua fase final e falta pouco para que seja concluído.
A partir daí, o Irã deverá ser considerado um país com energia
nuclear nas negociações.'

Com um tom mais conciliador, o secretário do Conselho
-Suprerno de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, pediu
'novas iniciativas racionais' para sair da paralisia no qual se
encontram as negociações sobre o programa nuclear.

Presidente diz

que iranianos
não se importam
com a ONU.

Ahmadinejad disse

que programa
nuclear está em

fase de conclusão

ATIVIDADES SUSPENSAS
Dois funcionários da ONU (Organização das Nações Unidas)
morreram ontem atingidos por tiros durante os confrontos que
atingem a faixa de Gaza desde domingo, 10. Após as mortes, a
ONU anunciou que irá suspender temporariamente suas

atividades na região.

MÁFIA ITALIANA
Nicoló Ingarao, conslderado um dos chefes da Cosa Nostra, a
máfia italiana, foi morto a tiros ontem em Palermo. Ele havia
acabado de deixar uma delegacia da região onde assinou o

registro para pessoas que são monitoradas pela Justiça,
quando foi cercado por pistoleiros de aluguel.

CONÓENADO A MORTE
A Justiça chinesa condenou ontem à morte um professor da
província de Gansu, no noroeste do país, que entre 20Q1 e

2005 violou 18 alunas, entre elas 16 menores de idade. Em
2006, pelo menos 1.010 pessoas foram executadas na China,
segundo a Anistia Internacional.

Eleito presidente de Israel
O veterano estadista israelense Shimon Peres, 84 anos, foi
eleito presidente de Israel, depois que seus dois adversários,
Reuven Rivlinl do Ukud, e Colette Avital, do Partido
Trabalhista, retirarem. ontem sua candidatura.
Na primeira votação, Peres obteve 58 votos enquanto seus

rivais Riylin e Avital conseguiram 31 e 21, respectivamente.
Após essa primeira votação, Rivlin e Avital anunciaram sua

renúncia. A nomeação de Peres como chefe do Estado
representa a anotação final de uma longa carreira política na

qual, entre outros, foi primeiro-ministro e obteve o prêmio
Nobel da Paz.
A presidente do Parlamento, Dalia Itzik, informou que, no
primeiro turno, todos os 120 legisladores participaram da

votação secreta.

FEI.JOADA DA TURMA DA 7aFASE DE

COMÉRCIO EXTERIOR DA UNERJ

Data: 07/07/07
Local: Salão da Igrpja Rainha da Paz
no Bairro Vila Nova
Valor: R$10,00
Serviremos das llh30 às 14hOO

Feijoeiro: Sérgio lazzaris

BRhttttts disponfVt>is com: turma da7i fase dI! Com�rcio Extfrior da UNERJ,
MEXlTEl3275-1902, ClVEl RNANCIAMENTOS 3275-3300 EJORNAl O CORREIO 00 POVO 3371-1919

comissaoddormandos@yahoo.com.br
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BELEZA: PERNAS BONITAS É O SONHO D,E TODAS AS MULHERES

Suas pernas merecem
cuidados especiais

Pernas bem tratadas é também objeto de desejo dos homens

Hábitos alimentares,
Falta de exercícios e

Estresse contribuem
na estética das pernas

Pernas bonitas, que possam
ser mostradas sem receio, é o

desejo de todas, mas nem

sempre é fácil conseguir isso.
Bem, a dificuldade não deve
ser motivo para desistir, é

preciso ser persistente e ficar
atenta a alguns detalhes.

Em primeiro lugar, não se

pode esquecer das predis
posições genéticas; depois tem
os hábitos de uma vida inteira

que podem tanto ajudar, como
comprometer (e muito) a

estética das pernas. Aciden
tes de infância, por exemplo,
às vezes deixam cicatrizes

para a vida inteira e até

inocentes picadas de insetos

podem causar reações alérgi
cas que deixam marcas difí
ceis de apagar.

No entanto, com o avanço

da medicina estética, as tais

marcas indesejáveis podem ser,

tratadas e assimminimizadas.
Outros inimigos mortais

são as constantes mudanças
de peso, alimentação inade

quada: falta de exercícios,
estresse e distúrbios emo

cionais. Eles deixam seqüelas
tais como celulite, estrias,
manchas e até varizes.

Assim, antes de optar pelo
tratamento, é preciso consul
tar um especialista no assunto
e encarar a sua realidade de
vida com muita honestidade
e, acima de tudo, otimismo.
É preciso querer mudar

algumas coisas, caso contrário
o tratamento poderá gerar

frustrações.
A drenagem linfática,

desde que corretamente

aplicada, é uma excelente
aliada da saúde e beleza das

pernas. É muito relaxante e

por isso atua como coadju
vante no combate ao estresse.

Geralmente, o método está

disponível nas boas clínicas de

.'

.estética, mas é sempre bom
falar com seumédico antes de
submeter-se a ela.

Os tratamentos de com

bate a varizes, e aos fami

gerados vasinhos, estão cada
vezmais eficientes, sendo que
uma cirurgia para retirada de
varizes pode ser feita através

do método a lazer.
Os especialistas no assun

to ensinam que é preciso
cuidar do corpo como um todo

quando o assunto é beleza.

Assim, beba bastante água
durante o dia; use produtos
hídratantes eficientes para
combater o ressecamento da

pele; faça exercícios físicos
com regularidade; procure
ingerir alimentos saudáveis,
fuja das frituras, dos doces e

gorduras; adote uma postura
otimista diante da vida e de
tudo o que ela nos impõe,
assim você controla o nível do

estresse; não faça uso da auto
medicação, procure sempre a

orientação de especialistas e

não desanime jamais.

Limpeza de pele: importante todo o dia
A pele exige cuidados

diários, principalmente a do
rosto. Como os homens
costumam ter pele mais

oleosa que a das mulheres e

têm que fazer a barba com

freqüência, é preciso.ter uma
atenção especial para evitar

pêlos encravados, excesso de
oleosidade e cravos. Para

isso, cuidados básicos evitam
problemas e deixam a pele em

dia: macia e sem irritações.
A esteticista de São

Paulo, Thaís Trindade,
recomenda que diariamente
o rosto seja lavado com um

sabonete e higienizada com

um tônico. "Várias marcas

oferecem esses produtos, é só
escolher o que mais se

adequa a pele", indica.
A grande sacada, que

ajuda na hora de fazer a barba,

é esfoliar a pele. De acordo
com a esteticista, a esfoliação
semanal evita o encra

vamento dos pêlos, promove
uma renovação celular,

, controla a oleo-sídade e

ajuda a prevenir cravos e

espinhas. Depois da esfolia

ção ou dos cuidados diários,
recomenda-se o uso de um

hidratante . com filtro solar.

(Informações do site Terra)

Receitas Case.iras

Protetor solar também no invern

.�..,,,

ê 120ml

TI-£RM

\;.V.J(i'l40' llJiU!·s'tS>H_M
'to.1h:IIl'St$lAI\1 tfJ"!i:

e <o "7� oz

Os dermatologistas são unânimes ao afirmarem que o uso de filtro solar deve fazer parte da rotina diária

Foi nos anos 80 que

começamos a ouvir falar de

prevenção contra o câncer de

pele e que o sol poderia se

tornar um grande inimigo
causando tão perigosa doença,
capaz de deixar muitas

'seqüelas. Foi nesta mesma

época que entrou em cena o

FPS - Fator de Proteção Solar.
Felizmente, desde então, o

assunto se espalhou, a indús
tria cosmética avançou muito

na área e, hoje, a preocupação
continua, mas existem infini
tos produtos, com vários níveis

de FPS, que garantem prote

ção eficiente contra os raios

nocivos do soL Quando
falamos nos produtos com FPS,

não nos referimos somente aos

protetores solares, mas existem
também itens de maquiagem
que prometem proteção,
sendo que um dos queridinhos
é o pó compacto tonalizante,
FPS 30, que pode ser levado
na bolsa e reaplicado durante
o dia. De textura fina, pode
ser usado sobre a maquiagem

.

já existente, prometendo
máxima proteção contra o sol.

E no inverno? Será que

precisamos dámesma proteção
contra os raios solares, já que
o sol é mais "fraquinho"?

Os dermatologistas são

unânimes ao afirmarem que o

uso de filtro solar deve fazer

parte da rotina diária de

higiene. Todas as manhá'
assim como você toma ban I[

ou escova os dentes, deve s

com o filtro, o qual deve 51 ré,

aplicado trinta minutos ant 5

de se expor à luz do dia. Len

brando que deve ser reapli
cada várias vezes ao dia,

Falamos na evolução
cosmética, atualmente o �I

filtros solares podem ser en

contrados associados 1

,

,:

agentes que combatem aoS ta .

dicais livres, como a VitanUn r

E, por exemplo, além de outr fJ

ingredientes que hidrataOl
_ 'd�pek '�'

repoem os nutnentes '"

Assim tanto faz se é inve[1) ,j

,

d '
ou verão, ou mesmo se o

está chuvoso.
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k,Montagem chega a

'

rlJaraguá do Sul e traz os

�1.atores Eriberto Leão e

�Ana Beatriz Nogueira ao

��palco da Scar .'

"�
��j N

a estrada desde

iJ o dia 31 de

maio, o elenco

.da peça "Fala baixo, senão
( eu grito" sobe ao paleo do
Grande Teatro do Centro

AI Oi\:'Cultural no próximo sábado,
16. Eriberto Leão e Ana

,Beatriz Nogueira
interpretam os personagens
"ladrão" e "Mariazinha'' na

remontagem do texto da
autora Leilah Assumpção,
já encenado também por
Marília Pêra e Paulo Villaça.

Dessa vez, a comédia
dramática faz o caminho
inverso da maioria dos

espetáculos em cartaz.

Segundo Ana Beatriz, ao
invés de estrear no circuito

Rio-São Paulo, eles
resolveram cair na estrada
primeiro. "As viagens
servem como termômetro e

nos fazem aprender com o

público", comentou durante
entrevista exclusiva à

reportagem de O Correio do
Povo na manhã de ontem.

Já Eriberto Leão
destacou que esta é uma
ótima oportunidade de ver
de perto as diferentes
platéias existentes no Brasil.
"A função do artista é estar

" 2�
perto do público e da arte

, c'
faze-lo refletir, abrir portas",

: .J' disse. E, é exatamente por
este caminho que "Fala

�: baixo, senão eu grito" passa.
,

.

Amontagem mesmo
J'

'

. ,; escrita há décadas torna-se
1'1, .'

cada vez mais atual por

I ,t trat,ar da solidão urbana. Na

) '(
história, "Mariazinha" é

1 "�i
uma mulher sozinha

..

I
"""

senao e grito,

trancada no quarto de uma

pensão ..Ela vê a vida
colocada de ponta-cabeça
quando o jovem "ladrão"

invade o apartamento e

começa a confronra-la.
Atrás disso tudo há 20

televisores de vários

tamanhos e cores que
"contracenam" em parceria
com Ana Beatriz e Leão.
Ao longo dos 80 minutos

•de espetáculo a platéia
ainda vai se envolver à

peça a partir da atmosfera
de sonho criada pela
iluminação e por causa dos

figurinos escolhidos para a

produção.
A direção é de Paulo

Moraes. Ele é paranaense e,'
segundo Ana Beatriz,
"conhece muito bem Santa

Catarina", um dos motivos

pelo qual "Fala baixo ... "

aportá-em quatro cidades
do Estado nesta seman:a.
Hoje, o Teatro Municipal
de ltajaí recebe o elenco e

amanhã é a vez da platéia
joinvillense. Depois de

[araguá do Sul, no sábado,
este tour encerra em

Blumenau, no Teatro Carlos
Gomes, no domingo. "Esta
vinda é muito especial para
nós e esperamos que
também seja para o público",
finalizou Ana. Na seqüência,
o elenco vai a Porto Alegre,
Brasília, Belo Horizonte,
Recife e SalvadorNomês de
setembro, provavelmente,
estrearão no eixoRio-São Paulo.

Quando: Sábado, 16

local: Scar

Horário: 20h30
./

Ingressos: R$ 40 (inteira) ;
R$ 30 (com a doação de
um agasalha); R$ 20
(meia-entrada)
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h20, 17h40, 21 h - Qua)
(Hh40: 21 h -

SeX/Sab/Dom/Seg!Ter/Qui)
Shrl!k Terceiro
(15h - SeX/Sab/Dom)
Cine Shopping 2
Shrek Terceiro
(15h - SeX/Sab/D9m)
O Atirador
(19h, 21 h30 - SeX/Sab/Dom)
(16h30, 19h, 21 h30 -

Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Shopping 3
Homem Aranha 3
(16h - Todos os dias)
Motoqueiros �elvagens
(19h, 21 h - Todos os dias) .

Joinville
.

Cine Cidade 1
Piratas do Caribe: No fim do
Mundo
(14h, 17h30, 21 h - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
Homem Aranha 3
(16hl0, 18h50, 21 h30 - Todos os

dias)
Shrek Terceiro
(14h - Qui/SeX/Sab/Dom)
Cine Mueller 1
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (leg)
(13h30, 18h30, 21 h40 -

SeX/Sab/Dom)
Shrek Terceiro (Dub)
(16h40 - SeX/Sab/Dom)
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (leg)
(15h, 18h15, 21 h30 -

Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Mueller 2
Homem Aranha 3 (Dub)
(14h30, r7hl0 - Todos os dias)
O Amor pode dar certo .. .

(19h50, 22h - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)

•

(14h15, 17h30, 21 h - Todos os

dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg)
(13h30, 18h30, 21 h40 -

SeX/Sab/Dom)
Shrek Terceiro (Dublado)
(16h40 - SeX/Sab/Dom)
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Leg)
(14h45, 18h, 21 h15 -

Seg!Ter/Qua/Qui)
Cine Neumarkt 2
Piratas do Caribe: No Fim do
Mundo (Dub)
(14h, 17h15, 20h30 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 3
Premonições
(14hl0, 16h20, 19h30, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Minha mãe quer que eu case

(14h30, 19h20 - Todos os dias)
Um Crime de Mestre
(16h50, 21 h20 - Todos os dias)

. Cine Neumarkt 5
Homem Aranha 3 (Dub)
(13h30, 16hl O, 18tl50 - Todos os
dias)
Homem Aranha 3 (leg)
(21 h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
Totalmente Apaixonados
(14h20, l7h, 19h1 O, 22h - Todos
os dias)

� SERViÇOS
Exposição
JARAGUÁ DO SUL
Espaço Cultural da Biblioteca da
UNERJ

.

"Canteiro de Obras", do projeto
.

ArteSESC
16 de maio, a 29 de junho de
2007, das 08h às 22h

Feira
JARAGUÁ DO SUL
Praça Ângelo Piazera
I Feira do Livro de Rua
9 a 17 de julho

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Cruzeiros, só a partir de mil, em julho

o Correio do Povo, edição semanal de 6 a 12 de junho de 1986,
I

noticiava que a partir de 10 de julho daquele ano, as moedas de 10, 20
e 50 cruzeiros e as moedas e cédulas de 100, 200 e 500 cruzeiros -

que correspondiam, respecüvarnente, a 1, 2, 5, 10 e 50 centavos de
cruzado - não mais teriam valor liberatório. Segundo a materia as

pessoas que ainda dispunham desse dinheiro deveriam recolhê-lo aos

bancos até 30 de setembro em SLJas contas depósitos.
A perda do poder liberatório fixada para 10 de julho, não invalidava o

direito de resgate, no futuro. Quem perdesse o prazo poderia recolher

os valores até 31 de dezembro de 1989 aos departamentos regionais
do Banco Central.. Permaneciam circulando, sem restrições, as células
de mil, cinco mil, 50 mil e 100 cruzeiros, de valores correspondentes a

1, 5, 10, 50 e 100 cruzados .

• O DIA DE HOJE

,_'.I!

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Relaxados, pegando um sol, os amigos Emilly e Max foram clicados pelo
dono e leitor Michel Azevedo.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Campanha
A Campanha Troco da
Bondade do Supercenter
Angeloni acontece até

agosto deste ano. A

arrecadação sera destina a

Casa de Apoio Pe. Aloisio

Boeing.

�Inscrições
.

As inscrições para o 2a
Stammtisch de

Guaramirim podem ser

feitas na Casa da

Cultura "Paulino João
de Bem" e na Secretária
de Esportes.

�Palestra .

A palestra "Procurando

pais para uma grande
obra" será ministra no dia
16 de junho, sábado, na
.Cada de Oração para
Todos os povos (Rua Max

Wilhelm, 289), às 19h30.

• PREVISÃO DO TEMPO

J
O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS

LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é o mundo do

entretenimento e cuüura, então seu

Tempo estável no Estado

Predomínio de sol com aumento de
nuvens no fim do dia em Santa
Catarina. Temperatura elevada. Vento
de nordeste a noroeste, fraco a

moderado com rajadas.

� Jaraquá do Sul e Região

HOJE
,

6 SEXTA " SÁBADO � DOMINGO �,

MíN: 13° C MíN: 13° C MíN: 13° C MíN: 13° C <s r r J

MÁX: 26° C MÁX: 26° C MÁX: 20° C
f It (

MÁX: 1r C
Sol com nuvens Sol com pancadas de Chuvoso Chuvoso

chuva

� Fases da lua

15/06

CRESCENTEMINGUANTE NOVA

08/06 22/06
Nublado lnstavel Chuvoso Trovoada

� LegendasCHEIA

30/06

Ô
LORIANÓPÓLlS
MíN 16°1 MÁX: 27'
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II NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Eva se desespera. Nina e Conrado

ficam ansiosos com o casamen�o.
Eva cai da escada. Rafael pede perdao
a Medéia. Zilda desco�fi.a que Eva

tenha caído de propósito. Max

entrega um cheque para Carlão iniciar

a construção do Centro de Tradições
Irlandesas. Carlão leva Flora ao pub.
Nina se prepara para o casamento.

Eva fica desconcertada. Os

convidados chegam para a festa. Zilda

pressiona Eva a revelar a verdade

sobre sua gravidez. Eva chama

conrado para conversar e mostra-lhe

o resu�adQ do exame. Conrado fica

atônito. A cerimônia começa. Padre

Agnaldo pergunta a Conrado se ele

aceita casar com Nina, mas ele se

recusa. Eva sai correndo. Todos ficam

surpresos.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
Em função do término da novela, a

emissora preferiu não divulgar o

resumo dos últimos capítulos.

)\GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical
Taís mente que foi ao hospital a pedido
de Marion. Daniel deixa claro que
reatou com Paula. Veloso avisa que
Virgínia e Belisário poderão continuar
a morar no apartamento de graça. Neli
diz a Gustavo que Dinorá viajou.

, Gustavo marca encontro com Diana
para esclarecer tudo. Antenor precisa
ser operado e pede que Daniel
assuma a presidência. Gustavo 'abre a

porta da casa de Tiago e dá de cara

com Dinorá. Dinorá, ao ver o marido
ao lado de Diana, o manda sair de sua

·vida. Olavo avisa que o Grupo
Cavalcanti ganhou a almejada
concorrência. Daniel vê "na TV uma

reportagem que mostra San Martin
pedindo propina para fraudar uma

concorrência. Daniel reconhece a voz

de Olavo.

� RECORD - 19h15

tuz do Sol
Eliana diz aos filhos que Agenor fez
um assalto, foi preso em flagrante e

que ela. não vai à cadeia, pois não o

perdoará mais. Felipe Dylan que quer
marcar um jantar com toda a família
de Nina, que gosta gela e que provará
que Belquiss está errada a seu

respeito. Na casa de Stella, ao saber

i que Drica foi embora, Lorena se

'des'controla apavorada. com a

Possibilidade da menina recuperar a
: memória longe deles, dizendo que
teriam que ter impedido sua fuga.
Maria Eugênia fica intrigpda com o

que Lorena fala. Otávio indica que Tom
e Verônica terão que sair juntos para
provar aos seus meus clentes que a

seleção não foi uma brincadeira e que,
inclusive, porá as fotos do encontro
deles no site da relacionamentos
pontocom.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Mofado estranha que Sovaco não
peça nada em troca para entregar Pé
de Pato e mais ainda que tenha que
fazer isso pessoalmente a Jacson.
Pavia vai chamar um amigo da época
do exército, Bilézinho, que atira como
os atiradores de elite dos filmes, para
acertar o peito de Jacson, de longe.
Sovaco concorda que ao Jacson ser

alvejado de longe, os outros ficarão
desnorteados e que será fácil eliminá
los, Felipe, Celso e Wilson sobem para
o a�o do morro e são interpelados por
Inhame, que estranha Felipe. Felipe
diSfarça, mas fica com medo dos
bandidos e faz várias perguntas aos,
meninos, que resolvem abrigá-lo na
casa de Madalena 'onde de dia
funciona o centro co�unitário.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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��SONHO ��NOVELA
A novela Sete Pecados. da
Globo, contará com uma boa

que vai dar o que falar. O loca

recebe o nome de Naraka e

será inaugurado pela
personaçern Beatriz, vivida p
Priscila Fantin. Na trama,
pensando apenas em se

aproximar de Dante (Reynald
Gianecchini), Beatriz deixa to
a administração do I�cal nas
mãos de Ágatha (Cláudia Rai

Durante o evento os cantores

Zélia Duncan, Cláudio Zoli e

Marina Elali se apresentaram.

Na última segunda-feira, 11, o
programa Transalouca, da
rádio Transamérica, recebeu a

dançarina Mirella Santos, capa
da Playboy desse mês.

Dançarina do Domingão do

Faustão há mais de um ano, a

bela confessou que morre de

vontade de ser apresentadora.
A modelo terminou com

Latino depois de ouvir

rumores sobre uma possível
traição, mas segundo o site O

Fuxico os dois estão juntos
novamente.

• SUDOKU

SOBRE O JOGO

É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher um
quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha e

cada coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.
,

II HORÓSCOPO

��CEGONHA
A cantora e atriz mexicana

,

Thalía, 35 anos, está grávida
de seu primeiro filho depots
de seis anos de casamento

com o empresário norte

americana Tommy Mottola,
anunciou ela em seu site
oficial nesta terçá-feira. A
revista Haia! México, que tem
a cantora na capa, informou

que ela espera uma menina. '

Thalía ficou famosa

interpretando heroínas
humildes em uma série de
três novelas da rede Televisa
na década de 1990.

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

I

Vidente
Um jovem estava andando pelo centro da cidade, quando viu um homem,
deitado na estrada, com o ouvido grudado no chão, falando:
- Opala ... Branco ... Quatro mil cilindradas ... Ano 78 ... Placa XRP 3013 ...
- Caramba! - disse o garoto - Como é que você sabe até a placa do
carro só ouVindo o barulho pelo chão? Você é vidente?
E o homem respondeu:
- Claro que não, idiota! Esse é o carro que acabou de me atropelar

A loira policiar
Uma loira está dirigindo sua Ferrari a toda velocidade quando é parada por
uma policial, que por acaso também é loira.
A policial pergunta:
- Posso ver a sua carteira de motorista, senhora?
A loira começa a procurar na sua bolsa e fica cada vez mais estressada,
até que pergunta:
- Como é mesmo a carteira de motorista?
A policial responde:
- E retangular.e tem uma foto sua.

Após muito procurar, a loira acha na bolsa um espelho retangular. Dá urna

ojQ�dã e éntreJ1ajpr� pol�cial. .' \ �,.

'.

A policial olha pro espelho, devolve pra loira e diz:
- Tudo Bem, tá liberada! Mas por que você não me disse antes que era

policial?

Câncer 21/6 a 21/7
o chão não está firme? Ué, caranguejo,
esqueceu que você é um ser da água e da
terra, escolado nos mangues
escorregadios?! Não desista nas primeiras
manobras, persista em seu intento. Com sua

antena para a subjetividade, intuição
fortíssima e especial estilo de

movimentação, você chega lá e além.

Áries 20/3 a 20/4
Mobilize seus camaradas e associados a

embarcarem em seus planos, amplie seu

arco de influência. As pessoas estão por aí,
esperando que algo as desperte. Você, que

é

•

bem acordadinho e cheio de idéias, além de
curtir o que lhe interessa e produzir mais,
pode prestar uma contribuição para a

comunidade.

Libra 23/9 a 22/10
Revelações e descobertas sobre si mesmo,
só se você não quiser ver. Está tudo aí:
muitas janelas estão se abrindo, insights se

apresentando. A partir desses caminhos, é
só aprofundar e avançar na escala evolutiva.
Não é assim que você gosta, de estar
crescendo sempre, alcançando níveis mais
elevados?

Capricórnio 22/12, a 21/1
Não leve tudo tão a sério. Um pouco de

descontração não compromete sua

competência e eficiência. Também não I

precisa ficar fazendo macacadas, já que este'
não é o seu estilo, mas por que não levar as
coisas de uma forma mais relaxada (no bom
sentido) e rir da grande piada que está bem
na sua frente?

J

Touro 21/4 a 20/5
Se você já ponderou com toda a calma,
então está pronto para tomar a decisão e

definir os novos rumos. Não tem gente
esperando por você? Uns e outros podem
cansar de esperar... Abra o olho e apresse o

passo. Se sua posição é negativa e resolveu
não encarar, deixe tudo bem claro e saia

logo da moita.

Leão 22/7 a 22/8
Regido pelo Sol, você é como um ímã,
sempre atraindo gente ao seu redor e

interferindo, com sua força, na vida das

pessoas. No momento de realização daquele
projeto há tanto alimentado dentro de si,
-charne todo rnundo para pegar junto e

.

também para compartilhar as vitórias, os
benefícios serão mútuos.

Escorpião 23/10 a21/11
Aventurar-se, maravilhar-se com olhos de

criança. Que graça tem quando a gente já
sabe tudo? Acha que sabe e se fecha para
o todo, se fragmenta. Seu espírito é seu

guia, curioso e confiante. Abra a porta para
o novo dentro de si e para o novo lá fora,
no não menos misterioso e Iasclnante outro
ser...

Aquário 21/1 a 18/2
Sua visão ampla e seu know-how, mais a

malha de contatos sociais que você vem

tecendo, associadosà objetlvldade no curso
de ações pode levar a resultados

.

surpreentíentes, D'efinidas a sua meta e as

cores de seu sonho, aproveite a força de

realização deste momento e pratique suas
artes e ofícios.

Virgem 23/8 a 22/9
Está todo mundo se encrencando com uma

coisa qúe, aos seus olhos, é muito simples ...
Você tem a solução prática e funcional, faça
acontecer. E não esqueça de assinar
embaixo e assegurar seus direitos autorais.
Além de realizar um trabalho bem-feito,
cuide também de sua imagem e links

profissionais.

,Sagitário22/11 a21/12
Você é uma usina de força e luz, só que
para fazer tudo que passa por sua
inventiva cabeça convém arranjar
colaboradores. Forme uma rede de apoio e

de distribuição de energia, multiplique
seus canais. Você é bom no marketing:
aplique seus talentos em prol de seus

próprios produtos & serviços.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Caiu de pára-quedas em cima de você? Não?!
Quem mandou não olhar pro céu, não
sintonizar com o giro das galáxias, não lançar
sonhos no universo? Mas o universo não

esquece nem os seus filhos mais distraídos ...
Não bobeie, porém, conecte-se com o

propósito de sua alma antes que ela se perca
por aí.

"

1

Peixes 19/2 a 19/3
Ainda que só pequenas ondulações aflorem
à superfície, há nas profundidades das
águas milhares de acontecimentos,

'

incontáveis formas em constante mudança.
Seu mundo interior é fértil e criativo ... Por
mais que precise viver a objetividade da
circunstância, nunca deixe cair a conexão
com a fonte.
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ROTARY CLUB
No próximo dia 26 de junho, às
20 horas, o arquiteto e boa

gente Renato Escobar, será

empossado como novo

presidente do Rotary Club
Jaraguá do Sul, para a gestão
2007/2008. O evento acontece

no Hotel Saint Sebastian,
durante um jantar com adesão.

CAMPANHA
O pessoal bacana da AADAV -

Associação Assistencial dos
Deficientes Auditivos eVisuais

lançou a campanha "Ouça o

que temos a dizer. Veja o que
você pode fazer". O.objetivo é

buscar apoio financeiro à

en tid a'd e a t r a v é s da

contribuição por conta de

energia elétrica ou doações
espontâneas. Então, se você

receber uma ligação de uma

empresa de marketing
solicitando auxílio, dê atenção
porque a campanha é séria.

.. TE CONTEI!

Por Moa Gonçalves - Sugestão (moagonçalves@netuno.com.br)

PÉROLA DA SEMANA RESPONSABILIDADE SOCIAL

ACADEMIA DO CHOPP
Para os comensais da Choperia
Academia do Chopp, do casal
amigo Alana e Carlos, têm

novidade boa no pedaço. Na

próxima semana a casa estará

com endereço novo. O point
será no antigo Correio da
Walter Marquardt. O ambiente
está todo repaginado com

estrutura germânica e móveis
rústicos. Bola branca. Débora e Rosane Breithaupt, mãe e filha, em recente festa beneficente.

"Águas passadas não voltam
mais".
Mirrrrrrrro M.

RODA DE CHORINHO
,.

No próximo sábado (16), a

partir das 11 horas da manhã, o
Meu Boteco movimenta o bar
com a participação especial do
grupo Orelha de Cobra. Eles
fazem Brasil afora workshops
de Roda de Choro. Realmente é

música de primeira qualidade.
Vale a pena conferir.

BYKETOUR
Os meus amigos personal
trainners, Wilsinho Salves e

Roberval Pilati, da Academia
Health Club Personal,
promovem no próximo sábado
(16), com saída às 7h30min do
Beira Rio Clube de Campo, o
10 Bike Tour. O destino? As

paradisíacas paisagens de
Ribeirão Grande do Norte,
com direito a parada num dos
hotéis da região para saborear
aquele café esperto. Da hora:
lazer, passeio e uma boa queima
de calorias.

Ontem a Revista Nossa entregou um cheque no valor de R$ 1.000,00 à Comunidade Terapêutica
Novo Amanhã. O valor doado auxiliará na construção da sede da entidade.

<'

O proprietário da loja Discotheque, Marciano Demeterko e a gerente Leni Demeterko, ladeados por
lindas modelos rio-sulenses em recente desfile da loja no' Kantan.

Disque-entrega
3275-1689

No próximo dia 21 de junho, quinta-feira, às 20 horas, com um cardápio
supimpamente maravilhoso, acontece no Restaurante da Recreativa
Duas Rodas a primeira Noite Afro-Brasileiro. O lucro do evento vai para
as construções da Comunidade TerapêuticaNovo Amanhã.

'

Peço licença aos meus leitores "para fazer um agradecimento muito
especial a uma pessoa que arrancou brilho dos olhos de uma crian�,
ontem à tarde. MartinWeiserg, muito obrigado.

I

Na terça-feira última o Fiscal da Fazenda Norbeto Kuhben, para registrar
o seu niver, recebeu amigos rio futebol 7a Divisão�Na próxima terçaé a vez
do designer Fernando Engelmann.

No sábado (16), às 20 horas, no Pavilhão do Parque Municipal de
Eventos, tem a s- Noite da Sopa Húngara. Mais informações pelo fone
33760430

Comentei na minha coluna de ontem que os Jogos Abertos, em Jaragui
foram no ano do centenário da cidade, em 1976. Corrigido Peli
historiadora Silvia Kita, o correto é 1980.

Pode ir preparando o modelito. É neste sábado que acontece a Festa à
Fantasia na Combat. É bom lembrar que os jaraguaenses costumamj,
esforçar, emuito, na hora da produção.

E meu abraço carinhoso de hoje vai para o camaradajosé Moacir Garcia,
o popular Moa Garcia. Embora sua cínturinhatenha aumentado uns 15
centímetros, continua sempre espirituoso e um bom amigo para se jogar
conversa fora.

SESSÃO PIPOCA
A DICA DE HOJE É:

�ben'arte

CANDIDATO ALOPRADO

com Robin Williams, Christopher
Walken e laura Linney32752058/99320502

s

p, 'FRASE 00 DIA • DICA DE QUINTA

"Vitória é lucro, inveja é
Curtir a primeira Deep
House, no Kantan.

No sábado (09), a bonita Isabel Benkendorf e o boa gente Gilberto
Venturi, o Betinho, trocam alianças na mão esquerda.

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios
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