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DENÚNCIA

\ Moradores temem

.If .poluição e� rua

'l ' �o Jaragua 99
/ Moradores da Rua Alvin

Meier, no Jaraguá 99,
suspeitam que uma empresa da

localidade esteja despejando
produto químico na rede'
pluvial, poluindo o rio. .5

ENCRENCA

Piotto desanca

ex-deputado do

PT e o parudo,s Investimentos previstos para o projeto global são da ordemde R$ 3 milhões captados junto a iniciativa privada
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Obras ·no Centro ·Histórico

Ciclista de,Jaraguá
.

leva tocha do Pan
,P/ERO RAGAZZI/OCP

o jaraguaense Sílvio Ewald foi convidado para ser um

dos atletas que vai carregar a chama olímpica, que
passará amanhã em Florianópolis. O ciclista foi vice

campeâo pari-americano em 1983.• 8

Clínica SorriDent

LIGA FUTSAL

Malwee faz
dois jogos no

Rio de Janeiro
Hoje o time jaraguaense

, enfrenta Petrópolis às 16h e,

na segunda-feira às 19h1S, é a
vez de Macaé. .8

Newton Salomon
fala sobre os

.5 desafios do Senai .4

«». Tliiago :JvtonseJfBoreia
C<l(O/SC-8A21

:Jvlestre em Impiantodontia
"Especialista em Implantodontia
Especialista em Periodontia
C/lnica Çera[ ,

Próteses Tel,: (47) 3055-2796
t1ôfétiõ: à PàfHf dã� �h
FõnB: Nv) �3fl�OS43

Rua João Marcato, 103 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: cHnicasorrident@superig.com.br

Roa MaxWilhelm, 141)· Baependi· J.ragua do Sul
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• EDITORIAL

Supersimples e CPMF
O Cofem (Conselho da�

Federações Empresariais de
Santa Catarina) entregou ao

Governo do Estado minuta

de decreto. propondo a

criação do comitê gestor
estadual de implementação
da Lei Geral das Micro e

Pequenas Empresas, o Super
simples. Este ato, juntamente
com a mobilização contra a

prorrogação da CPFM, mere
ce. o apoio da sociedade
catarinense.

A criação dos comitês

estaduais está prevista na

legislação que criou o Super
simples, mas é facultativa. O

objetivo do comitê proposto
pelo Cofem é discutir com o

Governo de Santa Catarina
e com o comitê gestor na
cional a adequação dos bene
fícios oferecidos no âmbito da

legislação estadual.
Pela proposta, o comitê

A criação dos comitês
estaduais está prevista na

legislação que criou o

Supersimples, mas é
facultativa"

estadual terá 18 assentos e

será presidido pelo secretário
do Desenvolvimento Econô
mico e Sustentável. Entre os

membros sugeridos estão,
além de representantes de
diversas secretarias de Estado
e das federações integrantes
dó Cofem, representantes de

instituições como Sebrae/SC,
Junta Comercial, Ministério
Público e Legislativo Esta
dual.
A importância do Comitê

decorre da obrigatoriedade
de que os benefícios ofereci-

dos pelos estados estejam em

linha com as determinações
estabelecidas na legislação
que criou o Supersimples e

com �s decisões do comitê de

gestão nacional.
Outra decisão tomada na

reunião do Cofem foi a reali

zação de novamobilização, no
mês que começa amanhã,
contra a prorrogação da
CPMF. A ação será realizada
em todo o Estado, sob a lide

rança das federações empre
sariais que integram o Cofem:
Federação da Agricultura
(Faesc), das Associações
Empresariais (Facisc), das
Câmaras Lojistas (FCDL), do
Comércio (Fecomércio), dos
Transportes (Fetrancesc),
Fiesc e Fampesc. Elas mobili
zarão as entidades afiliadas

para os eventos, que serão

realizados em um sábado, com
data ainda a ser definida.

• ENTRE ASPAS

" Todos são inocentes atéque se prove o contrário. É preciso que se garanta
o julgamento com maior lisura possível para evitar erros de omissão ou

exagero; em qualquer uma das instituições".
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, durante posse do procurador-geral da
República, Antônio Femando de Souza, que contou a presença de Renan Calheiros.

"Reconhecemos que temos que avançar mais em relação à taxa de juros".
Reinhold Stephanes, ministro da Agriculturá.

• PONTO DE VISTA·

.

Um espaço voltado para a

integração cultural

O espaço que a UNER]
destinou na Biblioteca Padre
Elemar Scheidt para a realiza

ção de eventos culturais tem
.

sido um local amplamente fre
qüentado por intelectuais dos
vários campos da arte, oportu

nizando desta maneira uma

ligação do ambiente acadêmico
com a comunidade. Desde que
foi instituído o comitê cultural,
várias .atividades ocuparam a

biblioteca com mostras de
trabalhos seja dos nossos pro
fessores e acadêmicos, seja de
convidados externos.

Neste sábado, temos mais

uma oportunidade de oferecer
ao público externo uma nova

atividade cultural com a Expo
sição Itinerante de Arte orga
nizada pelo programa Compa
nheiros das Américas, uma

instituição dedicada ao traba
lho voluntário, que tem como

Es tados -irrnâos a Virginia
(Estados Unidos) e Santa Cata
rina (Brasil). A Exposição é

composta de um conjunto de 38
obras de arte, sendo 20 de artistas
catarinenses e 18 de artistas do
estado de Virginia, que poderá
ser apreciada até o dia 12,

N es ta exposição es tão

pinturas de artistas catarinen

ses selecionadas por críticos de
arte durante concurso realizado
em 2005 e levadas no ano pas
sado para uma exposição itine
rante por várias cidades da

quele estado americano. Retor
nam agora ao Brasil juntamen
te com obras de artistas da

Virginia para participar do
mesmo circuito por municí
pios de Santa Catarina.

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ
Centro Universitário de
Jaraguá do Sul
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Diretor: Francisco Alves

No mesmo espaço da Bi
blioteca ocorre outra mostra,

intitulada "Bandeiras do Bra

sil", que reúne trabalhos de
estudantes demoda, oferecendo
aos nossos visitantes uma pers

pectiva da criatividade dos
acadêmicos desta graduação que
vem se impondo de forma cada
vez mais positiva, como tam

bém já o fazem outros cursos

com intensa interatividade
tom a comunidade.

Assim como as mostras de
artes plásticas e outras inicia

tivas no campo da literatura e .

da música, como é o caso do
nosso Coral, aUNER] promove
uma saudável convergência de
interesses no meio acadêmico,
proporcionando uma formação
intelectual e dando visibilidade
aos seus talentos.

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 47 3055-0019
Planlão Redação: 8835-1826 - Plantão comercial: 8835·1872
E-mails:redacao@ocorreiodopovo.com.br

comercial@ocorreiodopovo.com.br
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• DOS BLOGS

Conta detalhada
Nos locais onde já foi feita a

conversão de pulso para
minuto na telefonia fixa, no

Estado de São Paulo, a

Telefônica informou que
apenas 5% optaram pelo
plano alternativo obrigatório,
indicado para quem fala mais
ao telefone ou usa a internet
discada. Não se trata de
uma decisão consciente. Na
verdade corno a adesão ao

plano básico é automática se

o consumidor não se .......

manifestar, foi isto que
.

ocorreu. Sem a conta
detalhada fica difícil o

consumidor avaliar seu perfil
e fazer a escolha. Por isso, é
fundamental pedir para
receber a contadetalhada e,
se for o caso, mudar de

plano conforme a

necessidade. Saiba que as

empresas dificultam na hora
do consumidor pedir o
detalhamento, mas é
fundamental insistir no

pedido, afinal é um direito.

�mariainBSdOICI.tolha.bIOg.UOl.com.br

• DO LEITOR

IMWoCARTA
Mídia golpista
Lula, a contrariar as

previsões,· cobrou o apoio dos
aliados ao presidente do

.

Senado em. nome da famosa

governabilidade. Mas é obvio

que esta não podeI .

estabelecer-se por sobre os

escombros da ética, e tal é a

questão. O presidente da

Republica lembrou que a

mesma falta de coesão na

base governista houve quando
da longa crise iniciada em

2005 com o claro propósito de

s�lapar a càndidatura Lula à

reeleição, e com o apoio
desbragado da mídia. A

comparação é, porém,
inadequada. O envolvimento
de Lula e de muitas outras

personagens não foi provado.
Quanto ao fato de que a mídia
continue em busca de crises,
não é surpresa. Ela é golpista.
Não deixa, contudo, de ser

representativa de um País
onde a lei desrespeitada
sistematicamente, antes
ainda que a ética.

�bIOgdOmino.bIiD.lg.com,br

Guerra contra a violência:

"Professor é morto na

frente de alunos", esta foi a
manchete apresentada pelo
jornal AN no dia 28 de

junho. Adair José Marcon foi
assassinado a tiros no ginásio
de Biguaçu-SC. Durante

jogos estudantis.
Cresce alarmadamente a

violência nas' escolas, não

apenas agressões contra pro
fessores, mas entre os próprios
estudantes. Estamos vivendo
em um mundo onde seres hu
manos não conseguem viver

em sociedade, é uma disputa
acerada de poder, qualquer
motivo serve de escape para

brigas ou agressões.
Confesso que como peda

goga, há mais de 16 anos,

fiquei chocada com o que
aconteceu com meu colega

Marcon (como ele gostava
de ser chamado). Como edu
cadora percebo que desde a

Educação Infantil nossos

alunos vêm demonstrando a

.

cada ano mais agressividade
e a falta de limites, onde os

conceitos de família e os

valores parecem perdidos no

tempo e espaço, nossas crian

ças não ·sabem mais brincar,
apenas correr,' se estapear e

brincar de lutas. A escola

culpa a família, que culpa os

assistentes sociais e assim

vai... Está na hora de TO

DOS, escola, família e go
verno se unirem para vence

rem essa GUERRA que está
dentro .de nossas escolas, nas
ruas, bairros e todos os luga
res por onde andamos, convi
vemos. com essa violência

il£iUl8L1NDER
Racionamento
o Irã tem petróleo, potencial
nuclear, patrulha religiosa e Jjq
populismo econômico, mas roo

não tem gasolina suficiente. �jb
incrível. No país com a bB1
segunda maior reserva ob
petrolífera conhecida do

::>sj
mundo foi imposto o r

racionamento de gasolina. l�B
Esta semana, manttestantes"

5;

botaram fogo em postos de ')b

gasolina em Teerã, houve' B1

incidentes de quebra-quebra rfil:):)

vazaram slogans .biJ j
antigovernamentais. O ,11' �
consumo e a carência de );b
gasolina estão em alta no Irã.oq
em razão da política populistª' �

do governo de Mahmoud IJb
Ahmadinejad. Há subsídios lsrr
pesados, uma demanda eib

edxorbitad�t� de energia, ob
esper ICIO e um número f
insuficiente de refinarias, poiso:
não foram feitos investimentb�b
no setor. As importações, ndJJp
faixa de US$ 4 bilhões anuaiS';b
cobrem 40% das necessídadês'
de consumo.

ob
.;n -

;��J3
�UllimOSegUndo.ig.com.br/DPlniao

l'
J.

rso

• Sidineia Schwalbe :3éI
Mestranda em Ciências da Educaçãoen
Jaraguá do Sul .I'I

rq
.rn

como se isso fosse normeb
apenas nos defendemos e
defendemos nossos familiar��
Não dá mais para achar �j�
"isso nã-9 é problema met19
"isso não vai acontecer comigê
nem com minha famíli;jl5':t_
Aonde vamos chegar? Qu'-.'
futuro terá a humanidade?

. Lamentavelmente acredito

que poucos sobreviverão. )3
Faço um apelo a todos os

educadores. Comece hO�3
vamos nós como escola dar 9
primeiro passo para vencerriU%
essa guerra, antes que todQ
percam o controle da situ1f
ção, "a união faz a força" �jG>

"bem sempre vence o mal\}1
não está só nos contos JgL�.
fadas. Paz entre os povos ��
pode ser utopia. Va9f.s
acreditar.

. J

� j-'.J

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mal,ll
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal19. E obrig�tório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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&B.NLUIO: PIOTTO DENUNCIA CÚPULA DO PT POR TENTAR ENGESSAR O GOVERNO Emancipação também
trouxe problemasx-correligionário acusa o

. artido de "interesses torpes"
CORUPÁ estradas e rodovias,' pois a

maioria trabalha em outras

cidades. O município forma
o jovem cidadão até a sua

idade adulta, ,mas não tem o

que oferecer a ele, evitando
assim o êxodo da força de
'trabalho para outras localí
dades. ,Waldemar perdeu o

filho e o genro em acidentes
de trânsito na BR-280. Outro
fator que contribuí para o

lento crescimento do muni

cípio é a falta de repre
sentatividade política, pois se

J araguá do Sul está sem

deputado estadual, a cidade
não tem a quem recorrer,

ficando a mercê de parla
mentares de fora. Waldemar
Schultz integrava a extinta

UDN, (União Democrática
Nacional) e deu posse ao

primeiro prefeito de Corupá,
WilliGermano Gessner. (OA)

CÉSAR JUNKES/OCP

Omunicípio de Corupá irá
comemorar 110 anos de,

fundação no dia 7 de julho e

está preparando três dias de
festas. Em 1958, a localidade
se emancipou po lítica e

administrativamente de

Jaraguá do Sul. Depois de 49
anos do desmembramento,
Waldemar Schultz, primeiro
presidente da Câmara de
Vereadores comenta sobre a

emancipação. Para Walde

mar, "ela só foi positiva nas

duas primeiras décadas, pois
imperava uma prosperidade
vigente, mas se relacionarmos
com os dias atuais, Corupá
perdeumuito na condição de
município". De acordo Wal

demar, a falta de emprego faz
com que os jovens da cidade

arrisquem suas vidas nas

CESAR JUNKES/OCP

ervidor comissionado

Prefeitura, diz que PT
rachou. Ex-deputado
não quis comentar

S-NI ALVES

JARAGuÁ DO SUL

Fora do PT, Edson Pedro

Piotto, hoje ocupando cargo

cornissiona na Prefeitura,
di�e ontem em entrevista à

rádio Jaraguá, que a cúpula
do PT tem agido sistema

ticamente contra a atual'

administração pública e

aliciado algumas associações
de riroradores e sindicatos pa
ra trabalharem não pela
comunidade, mas pelo par
tido. De acordo com Piotto,
',gue mais tarde confirmou suas

eclarações ao O Correio do

Povo, o partido está dividido

'e €.om três grandes "racha

duras", ou seja, "três perso
nalidades internas que estão

discutindo entre si os rumos

do PT". Ao ser questionado
sobre o motivo que o fez

;:>
,

d�afi,liar-se, Edson respondeu
qu� sua insatisfação pessoal se
d�u devido a "interesses

�pes e pessoais" da cúpula
dõ PT contra interesses cole
tivos. O funcionário público
afirmou que por várias vezes

participou de reuniões onde

Edson Piotto (E) soltou o verbo em programa de rádio. Ex-deputadoDionei da Silva não quis comentar

abertamente contra a admi

nistração de Moacir Bertoldi.
E acusou o ex-deputado
Dionei da Silva de conduzir
o partido "conforme lhe apraz,

esquecendo que o vereador
tem por obrigação trabalhar
em função do bem estar da

população". Para [urandir
Michels, Edson Piotto se

precipitou em certos aspectos
de sua declaração, mas não

perdeu o foco, que é ó posi-"
cionamento do PT contra a

gestão de Moacir Bertoldi.
Dionei da Silva, também'
ontem, disse a este jornal que
não iria comentar as declara

ções de Piotto por enquanto.

a pauta em debate era encon
trar formas de engessar a

administração pública. Pio1(to
declarou que "está compTi
cado interagir com o PT em

função de pessoas que se

dizem donas do partido" e que
houve tentativas de barrar
recursos destinados ao muni

cípio para prejudicar a gestão
do prefeito Moacir Bertoldi

(PR). Edson citou dois ex-ve
readores que d�ix'aram o �T
pelos mesmos motivos: Jaime
Negherbon, que dia 15 de
setembro vai se filiar ao

PMDB, e [urandir Michels,
hoje filiado ao PV

O vereador Negherbon

ratificou, ontem, ao OCp,

toda� acusações de Piotto
e disse que foi excluído do

partido por não se posicionar

FUNÇÃO
Cabe ao vereador fiscalizar
as contas do Poder
Executivo.

Com a comunidade ou pelas
entidades que representarn, a
sociedade, organizada, avaliar
as necessidades, tais como,
saneamento básico,
educação, moradia,
transporte, coleta de lixo,
iluminação pública, etc.

Schultz foi o primeiro presidente da Câmara deVereadores
'

I----------------------------------�-------------------

Esfarelou"se
Dos partidos aliados na

campanha do prefeitoMoacir
Bertoldi (PR), não sobrou
nenhum. Exceto a turma do

PL, que mudou de sigla, PDT,
PTB e PPS foram para
trincheiras opostas. Ao lado
'de prefeito, agora, dois

�a'rtidos inventados na
.;:;:1'

,

cidade: PRB e PcdoB,
:lU] ,

plj}sididos por homens de

130pfiança de Bertoldi. Que
M

rénta arrastar o PV dividido
'eta seu lado.

Em branco
Site da Câmara de

Vereadores de Jaraguá do
Sul tornou-se ferramenta

inútil para camada da

população que costuma

acompanhar projetos,
propostas e manifestações
dos vereadores pela internet;
Sem assessoria de imprensa,
lá, desde maio, não há

qualquer registro. Arquivos
contendo informações de
2007 foram literalmente

apagados.

Necessário 1
Comissão suprapartidária integrada por representantes daAcijs
e' Apevi- ainda não se sabe se com a presença de

representação política- está emvias de formação.Aidéia embute

uma espécie de fórum permanente para acompanhar o

andamento de projetos fundamentais à região, como a

duplicação da BR-280 e o contorno ferroviário.Ambos sem'

nenhuma garantia de recursos do PAC anunciado

.recentemente pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva.

DIVULGAÇÃO

Querem mais
Cerca de 500 agricultores

foram àAssembléia Legisla
tiva. Forampedir apoio para
salário mínimo diferen

ciado, de R$ 480,00. No
Paraná e RioGrande do Sul
isso já é praticado. Com
isso, indícios de incre

mento no comércio, indús
tria e empregos.

Necessário 2
o projeto do contorno ferroviário já vai para o sexto ano desde

que começou a ser discutido ainda embrionário. Elaborado

na gestão do ex-prefeito Irineu Passold (PSDB), mas colocado
sob suspeita de superfaturamento, segundo o TCU (Tribunal
de Contas da União) no primeiro governo petista, fato já
devidamente esclarecido, sofre agora resistências do mesmo

governo da União. Que acaba de erradicar o que ainda

sobrava da antiga Rede Ferroviária Federal.

011

Cobrança
(,0
Aporte de recursos do

EJtado para hospitais de
() I

Tepguá do Sul repercute em
Q'flaramirim, onde oHospital
SF-pto Antônio pena para
concluir obras. Vereador
.N1nrcos Mannes (PSDB)
�tler que a Secretaria de
<r5ésenvolvimento Regional,
tCWefiada pela também' tu

cana Niura Demarchi, agi-
-lEe R$ 500 mil.

lif
s;

AUFSC
Aqui falta
o governo federal não sabe

o que fazer com convênio de

R$ 3 milhões que iriam para
os cofres da ONG Unitra

balho, aquela que era co

mandada pelo ex-churras

queiro do presidente Lula da

Silva, Jorge Lorezentti. Que
mandem para Jaraguá do

Sul, que aqui estamos mais

precisados do que nunca!

Na mesmaMembros da comitiva que
foi ao Ministério da Educa

ção pressionar por campus da
UFSC trataram de minimi
zar a contenda. Unificaram
o discurso para dizer que o

desejo é ter a universidade
dade no Itapocu. E não

especificamente para um

muncípio. A turma de
Guaramirim não pensa
assim.

Da audiência pública na,
Assem-bléia Legisla tiva
sobre serviços de telefonia,
aproveita-se discurso do
coordenador estadual do

Centro de Promotorias do

Consumidor, Jackson Gol
doni: "o consumidor é atraí-:

do sem ou com informações
, inadequadas". E só, porque
nada vai mudar.

Necessário 3
Com representação política consistente junto aos ministérios

que guardam a chave do cofre e de olho nas eleiçõesmunicipais
de 2008, o PT garantiu recursos para obras semelhantes em

São Francisco do Sul e Joinville já nó ano passado. À época,
sobre o projeto de]araguá ouviu-se do deputado federalCarlito
Merss (PT), relator do Orçamento da União de 2006, apenas
que não havia disponibilidade orçamentária. E assim ficamos,
até hoje

,

\
.

'
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NEWTON SALOMAN: D'IRETOR DO SENAI DE JARAGUÁ DO SUL

O CORREIO DO POVO (

"A missão é elevar a competítívídade da Indústría"
Manter o padrão de qualidade em educação

profissional e tecnológica do Senai é o grande
desafio deNewton Saloman à frente da diretoria
da unidade de Jaraguá do SuL Oriundo do Curso
de Aprendizagem industrial da instituição �

Mecânica industríal-, conhecemuito bem o perfil
da empresa e, por isso, sabe para onde levá-la.
O Senai é muito mais do que uma instituição

de ensino de' referência nacional. Tem no

currículo a responsabilidade social como parte
integrante do processo de formação e capacitação
profissional, já que "grande parte das ações
realizadas estão implícitas na missão e no

desenvolvimento das atividades regulares".
Todavia, a preocupação de Saloman está em

fazer do Senai um instrumento de transformação
de indivíduos em cidadãos aptos para omercado
de trabalho. Oferecendo o que a instituição tem
de melhor � a educação profissionalizante.

Para falar mais sobre o Senai � cursos

oferecidos, convênios com universidades e

empresas e projetos futuros �, Saloman concedeu
a seguinte entrevista:

Correio do Povo � O

que é o Senai?

Newton Saloman - É
uma instituição de ensino

criada no Brasil em 1942
para atender a demanda de
mão-de-obra especializada
às empresas, no início da

industrialização do país. É
mantida pelas indústrias de

transformação, que contri

buem com 1% da folha de

pagamento para o Depar
tamento Nacional que, por
sua vez, repassa parte desses
recursos aos departamentos
estaduais.
a Senai atua nos diver

sos níveis de ensino, de acor
do com a LDB (Lei de Dire
trizes e Bases da Educação
Nacional).
A unidade de Jaraguá do

Sul foi criada em 1975.

o Senai foi criado

para atender a
demanda de mão
de-obra
especializada, no

início do processo
de industr.ialização
do país"

desses cursos são feitos em

parcerias com' a Weg,
Elásticos Zanotti, Estofados
Jardim e Malwee.

O nível médio, que
funciona desde 1982,
oferece os cursos técnicos de

Eletromecânica; Eletrônica;
Eletrotécnica; Técnico em

estilismo em confecção
industrial; Informática, com

,

habilitação em rede de

CP , Quais os cursos computadores, Mecânica e

oferecidos atualmente? Vestuário. Tem ainda o

Saloman - No nível ensino médio articulado

básico, tem a Aprendizagem com a educação profissional.
industrial, gratuito, voltado Nesse, o aluno faz o ensino

para alunos entre 14 e 24 médio regular pela manhã e,

anos, com cursos de Eletri- à tarde, conhece os cursos

cista instalador industrial, técnicos.

Mecânica geral usinagem e Já no nível superior tem

Confecção de moldes de os cursos de tecnologia em

roupas industriais. Alguns Processos de fabricação

CESAR JUNKES/OCP

Atualmente, o Senai
tem

aproximadamente
2,3 mil alunos. Nos.
32 anos de
atividade, já
capacitou mais de
85 mil pessoas"

-

CP � E as inscrições ?
Saloman - Para o curso

de Aprendizagem industrial
e o ensino médio articulado
com a-educação profissional,
a entrada é anual, no início

do ano. Nos cursos de

qualificação profissional,
técnicos e superior, as

inscricões são feitas em
� ,

janeiro e em julho.
As inscrições para o

próximo semestre dos cursos
de qualificação industrial,
técnicos e superior em

Automação industrial conti
nuam abertas até a sexta

feira, dia 6.

.
CP � O Senai atual em

outra área?
Saloman - Possui tam

bé� o serviços' técnicos e

mecânica, Produção do ves

tuário, Gestão da produção
industrial, Automação in

dustrial e em Eletroeletrô
nica. Esses dois últimos em

convênio com a Unerj.
E também os cursos de

qualificação e requalificação
profissional de curta duração.

'

CP � Quais os pré
requisitos para ingressar no
Senai?

aleman - N a apren

dizagem industrial, o

candidato deve ter entre 14
e 24 anos; faz exame de

seleção e participa do

nivelamento, que são

atividades teóricas e práticas
nos laboratórios. Nesse

processo são avaliados a

afinidade do alunos com os

cursos, habilidades e inte

resses. A partir daí, são

classíficados e passam por
uma entrevista.

Para o ensino médio, o

candidato deve estar cur

sando o segundo ano do en

sino médio Ou ter concluído
e passa pelo processo seletivo.

Já para os cursos supe
riores é preciso ter concluído
o ensino médio e ,fazer o

vestibular, que é vinculado

� Acafe

I'

tecnológicos que são asses

serias oferecidas às empresas
nas áreas de Confecção e

modas ,Gestão, Metal

mecânica, Eletromecânica e

Automação industrial.

CP , No domingo, o

Senai completou 32 anos

de atividades em Jaraguá do
SuL.

Salornan - Nesses 32

anos, a unidade capacitou
cerca de 85 mil pessoas nas

diversas áreas de atuação.
Atualmente, conta com

aproximadamente 400
alunos no nível básico, 410
no médio articulado coma

educação profissional, 1,1
mil nos cursos técnicos e 400
no superior.
a Senaí [araguá do Sul

atende anualmente cinco

mil matrículas, em média.

• QUEM É:

CP � Quais os projetos
futuros?

Saloman - Estamos com

as instalações físicas total
mente tornadas. Por isso,
estamos elaborando um

projeto de ampliação, que _

deve ser iniciada j á a partir
do ano que .vem, para ser

utilizada no ano seguinte.
Para 2008, estudamos a

Além dos 'cursos
nos três níveis de
ensino: básico,
médio e superlor, o
Senai oferece
assessorias
técnicas às

empresas" .

criação dos cursos técnicos

em Automação industrial
"

na área de modelagem in

dustrial, e têxtil, no sistema

dual - a parte teórica no Se

nai e a prática nas empresas

-, os cursos superiores de
Mecatrônica e de Rede de

computadores. A idéia é

ampliar os convênios com a

Unerj para viabilizar esses

cursos superiores.

CP - De onde vêm os

recursos?
Saloman - Além do

compulsór io pago pelas
empresas de transformação
a receita vem dos serviços é�

"'-,

cursos oferecidos pelo Senai. -<-

Esses recursos são revertidos
na própria estrutura, como

laboratórios, manutenção e

ampliação.

.

)

L

c,
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BIBLIOTECA: "NINGUÉM MAIS VAI TER DESCULPA PARA NÃO USAR", DIZ ESCRITOR

Centro Histórico
deve ficar pronto
até a metade do

próximo ano

JARAGUÁ DO SUL

Quem passar pela Aveni
a Getúlio Vargas, a partir

pa próxima semana, deve se

lleparar com algo diferente.

É que depois de quase dez

fanos de projetos, a revira

lização da antiga estação
ferroviária finalmente vai se

tornar realidade. Ontem foi

(ssinad� a ordem de serviço
e a promessa é de começar a

,
obra na segunda-feira para
'encerrá-Ia em um ano.

"
Até o final de 2007,

�orém, o trabalho se concen-

tra no anrtigo depósito de

cargas da rede ferroviária.

Esta primeira etapa contem

pla a reforma do prédio, hoje
bastante deteriorado e com

H problemas em quase toda a

estrutura física. Os recursos

foram captados junto à

iniciativa privada de Jaraguá
do Sul. O dinheiro doado vai

ser descontado do Imposto de
Renda devido através da Lei
Rouanet de incentivo fede
ral à cultura, na qual o Cen
troHistórico está inserido.

Depois de pronto, este

primeiro espaço deve abrigar
os 'setores administrativos da
Fundação Cultural e também
um cyber café. Depois, na
segunda parte do projeto, os
operários seguem em direção
à estação propriamente dita -.

A meta, segundo Natália

Petry, diretora-presidente da

Fundação, é terminar toda a

restauração até, no máximo,
o final do segundo semestre

de 2008. O orçamento final

gira em torno dos R$ 3
milhões.

Por enquanto os incenti

vadores, como são chamados

aqueles que 'aderem ao pro

jeto, repassaram poucoànais
de R$ 1 milhão. As empresas
participantes, como Weg,

Zanotti, Metalúrgica Trapp,
Postos Mime e Duas Rodas,
além de pessoas físicas,

.

podem entrar com 4% do

valor total devido ao IR e o

governo faz o desconto de
100% deste na conta do
contribuinte.

OPINIÃO - Com a pro
messa de servir à população
e aos artistas jaraguaense, o
Centro Histórico deve abri

gar também a o Arquivo
Histórico Eugenio Victor

Schmõckel, Museu do Expe
dicionário e a Biblioteca
Pública Rui Barbosa. A

transição desta última agra
da os literatos da cidade.

Exemplo disso 'em do
escritor Gil Sa. .uon. Ele
comenta que assim "nin

guém mais vai ter desculpa
para não usar o ambiente".

J á Bruni Schwartz, da:
Asmuvi (Associação dos
M«tcos dos Vale do Ita

pocu), espera que a reforma
da estação possibilite mais

espaço para a música.

CESAR JUNKES/OCP
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Ordem de serviço foi assinada, ontem, na Praça 7 de Setembro, ao lado do depósito de cargas

JARAGUÁ DO SUL

Moradores da Rua Alwin

Meier, no Jaraguá 99 denun
ciam o possível despejo de

produto químico na rede

pluvial. Eles suspeitam que o

problema, que já acontece há
cerca de dois anos, seja
causado por uma empresa da
localidade. Pelas valetas aber-

.

tas em aproximadamente 50
metros da rua, é possível ver
escorrer água de cor azulada.

O morador Israel Sebas
tião Borges disse que o dejeto
causa "cheiro insuportável" e
acredita que esteja poluindo
o rio. Comentou também que
vizinhos informaram o

'problema à Prefeitura, que

não teria dado retorno a

respeito.
O assessor de meio

ambiente da. Fujama (Funda
ção Jaragu aense do Meio

Ambiente), LeocádioNevese
Silva, afirmou desconhecer
denúncias dos moradores sobre
o problema, mas garantiu que
um fiscal iria averiguar a

situação na tarde de ontem.
ASFALTO - Na Rua Carla

Rúbia Drossi, na Vila Rau, o
problema é a poeira e o

transbordamento de bocas
de-lobo. A dona-de-casa
Lenir Ribas disse que os

moradores reivindicam a

pavimentação e alargamento
da via há cerca de dez anos,

No ario passado, a comuni-

�Reforma na antiga estação ferroviáIia sai do papel

PIERO RAGAZZI/OCP

Imaginação com recicláveis

responsável por vestir a

fantasia da "Bela Ador

mecida", o trabalho levou um
mês para ser concluído e utili
zou 7 50 copos de plástico. Já
Josias Prado, 13, revelou que
a roupa de "Capitão-gancho"

. precisou de três semanas de

colagens e costuras.

Crianças confeccionam fantasias com lix�

_H

�I JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ DO SUL

Os alunos da Escola Mu

nicipal Cristina Marcatto de
ram, ontem, exemplo de cria-

.

tividade e conscientização
ambiental. Eles participam de
uma gincana organizada pela

zooinstituiçâo de ensino e, como

.!Biparte da disputa, tiveram que

-ni confeccionar fantasias inspi
em radas no mundo da literatura

_s2infantil a partir de lixo reei-

2G?·clável.
eb Os estudantes escolheram-

51 personagens como "Harry
?7 .Potter", "Menino-maluqui
B Cf nho'' e "Dracula". O resulta-

25(,do foi caracterizações que

chamaram a atenção do

público pelos detalhes. Se

'lC gundo Flávia Kieckhoefe,

Para a diretora da escola,
Carla Deretti, atitudes como
estamostram o envolvimento

.

das crianças na questão do
meio ambiente. É exatamente
isso que [osias comenta tam

bém. "É muito legal. Lá em

casa sempre separamos o lixo

para usar durante esta época
do ano", disse.

Além dos alunos do 6º ao
9º ano, a competição ainda
conta com a participação dos
matriculados entre o jardim
e o 5º ano, somando cerca de
630 pessoas. Os "pequenos"
são convidados a produzir
brinquedos com os materiais

'jogados fora pela cornuni

dade. O encerramento da

gincana ocorre no próximo
.dia 19 de julho. (KE)

�:I Escola Joãó Romário inaugura biblioteca

Got A Escola Estadual João
(I,,' Romário Moreira, do Rio

.) > Cerro II, inaugurou nova

biblioteca na tarde de quinta
feira. O espaço recebeu o'
nome de Edeltraut Bauer

I Gumz e contou com a par
-

ceria da Associação das
Senhoras de Rotarianos Casa
da Amizade. A entidade
arrecadou cerca de 200 livros.
A mobília - sofá, tapete e es

tantes � foi doada por Cus-

PIERD RAGAZZI/OCP

Edeltraut (1 a a esq) com amigas e

voluntárias da entidade

tódio Vieira da Costa. O

projeto de entrega da biblio
teca começou em abril.

O' nome escolhido para a

biblioteca teve como objetivo
homenagear Edeltraut e o

esposo dela, Arthur Guilher
me Germano Gumz (fale
cido); que sempr� colabora
ram com a comunidade do

Rio Cerro II. Edeltraut, que
está hoje com 74 anos, mora
no Bairro há 54. A Escola João
Romário Moreira existe há
cerca de 60 anos. (DZ)

Dejeto no Jaraguá 99 preocupa moradores
dade entregou à Prefeitura
abaixo-assinado com cerca de
60 assinaturas.

"O Alberto .Marcatto

(secretário de Obras) garan
tiu que o asfalto saía em ja
neiro deste ano, mas até agora
nada. Além disso, a Prefei

.tura não nos dá uma resposta
concreta", lamentou. Ontem,
o secretário de obras estava

em Brasília e não retornou as

ligações pelo celular.
Caso a Prefeitura não esta

beleça p�azo para o asfalta

mento, os moradores plane
jam fechar a rua em protesto.
A rua tem cerca de 1,5 km
de extensão, sendo 40metros
receberam anti-pó há cerca

de quatro anos. (DZ)
.

Encontro debate produção da banana na região
JARAGUÁ DO� SUL

A Arena foi palco de
encontro de produtores de

banana, técnicos agrícolas,
representantes da Febanana

.

(Federação das Associações e

Cooperativas de Produtores
de Banana de Santa Cata

rina) e autoridades políticas
na tarde de ontem. o objetivo
foi buscar parcerias projetos
de pesquisa, que agreguem
valor à banana e desenvolvam
a área rural do Vale do

Itapocu.

'I

A boa notícia ficou por
conta do prazo estabelecido

pela Argentina para a com

provação da não existência da
praga palleucothrips musae,

popularmente conhecida
como ferrugem. Com isso, as

exportações ao país vizinho

prosseguirão normalmente

até dia 7 de agosto.

"Agora temos tempo hábil
.

para estruturar a realização
das análises", garantiu o

presidente da Febanana, Aldo
Pasold, afirmando que os

produtores deveriam receber,

• I

pelo menos, R$ 5 pela caixa

de 22 quilos - cerca de R$
1,50 a mais do que é comer

cializado hoje.
Um dos projetos debatidos

foi a implantação· de uma

usina de álcool combustível à
base de banana na região. O
assunto vai pautar reunião

entre secretários de cidades

produtoras de da fruta na

microrregião e técnicos

agrícolas, que está previa
mente marcada para aconte

cer no dia 11 de julho, em

[oinville. (DZ)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Inauguração de residencial
PIERO RAGAZZI/OCP

A Proma Construções e Planejamento realizou, na noite
de quinta-feira, solenidade de entrega do Residencial

Monise. O projeto - com prazo de 36 meses de construção
- tem 24 apartamentos, com dois ou três quartos,

churrasqueira na sacada e sala e cozinha integradas. Os
apartamentos têm 100 ou 140 metros quadrados,
dependendo do número de quartos. O edifício tem sete

pavimentos e fica na Rua Emmerich Ruysan, nº 185, Vila
Nova (perto da Delegada Regional). A Proma existe há
15 anos e somamais de 130milmetros quadrados de obra
já entregues,

�ossa Festa Julina será uai d I
\'eremoS danças; brincad'

e bom.

,1\�iCas, alegria e muita &�:/omidasao.

�:I'�'V'''''''_

�----_.__
._._--_._------------

r-----
---- ...- ---- .. --'-------__,

BAILE DE FÉRIAS
Dia 07 de Julho de 2007
CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDI
Escolha da Rainha dos
Estudantes de 2007.

Animação:
POP BAND SHOW /
Joinville

*INGRESSOS* .

Antecipado: Sócio R$15,00
Não Sócio R$ 20,00
Na hora: Sócio R$ 20,00
Não Sócio R$ 30,00
Vendas na Secretaria do Clube

Adquira antecipadamente
Reserva de mesas a partir de 03/07/07

.

COMUNICADO
ROSANE BEATRIZ SCHMOCKEL, PERDEU TODOS OS

.

DOCUMENTOS.
QUEM ENCONTRAR, FAVOR ENTREGAR NO JORNAL O
CORREIO DO POVO. OU ENTRAR EM CONTATO PELO
FONE: 9901-4225

Baile
No dia 7 de julho, acon

tece no Clube Atlético

Baependi, o Baile de Férias.

Na oportunidade, será esco

lhida a Rainha dos Estu

dantes de 2007. O evento

será animado pela banda Pop
Band Show, de [oinville. Os
ingressos antecipados custam
R$ 15 (sócios) e R$ 20 (não
sócios) e estão disponíveis na
secretaria do clube.

Mandarim
A partir do dia 7 de julho

inicia uma nova turma de

Mandarim, na escola de idio

.

mas NetLinguae. O Manda
.

rim é o idioma padrão da lín

gua chinesam, baseado no

dialeto que era falado em

Pequim. As aulas de Man

darim são aos sábado, sempre
das 9h30 às 11 horas. Mais

informações no telefone (47)
3371-3175.

Stammtisch
Acontece hoje a 1 ª

Stammtisch Bem no Meio do

Mato, no casarão dós Prudy's,
em Garibaldi. A festa inicia às

10 horas e tem a animação do

grupo de pagode Elauê, Papa
de Samba e OJ's. As inscrições
devem ser feitas no telefone

8403-6460, comAdriano. Os

grupos devem ter pelo menos

30 pessoas e o custo é de R$
50, mais 30 quilos de alimentos
não perecíveis.

Ação Mulher
Bombeiras, policiais milita

res e civis, agentes de segu

rança bancária, motoristas de
ônibus e frentistas da região
estão convidadas para parti
cipar do 2º Encontro do Pro

jeto Ação Mulher.O evento

vai acontecer no dia 7 de

julho, a partir das 14 horas,
na sede dos Bombeiros
Voluntário de Jaraguá do Sul.

O encontro pretende
estruturar propostas de inte

gração entre mulheres repre
sentantes de áreas especí
ficas voltadas à segurança

(pública e privada). E assim

proporcionar a valorização da
mulher que trabalha em

áreas de predominância
masculina. Mais informações
pelo telefone 2106-1024.

Repasse de livros
A Fundação Cultural

juntamente com Biblioteca

PúblicaMunicipal Rui Barbosa
repassou os livros (foto) doados
para as Bibliotecas das Escolas

Municip.Js, do Presídio Muni

cipal e para o Centro Social de

Resgate. A distribuição do
material contribui para a

disseminação do gosto pela
leitura e para o desenvol
vimento do nível de infor

mação da população. �

Novo Curso
A Fameg anunciou que o

curso de Comunicação So

cial habilitação em Publici

dade e Propaganda foi apro
vado pelo MEC. A portaria
número 593, de 26 de junho
de 2007, foi assinada pelo
secretário de Educação
Superior, Ronaldo Mata. As

inscrições para o 'novo curso

DIVULGAÇÃO

começam hoje e vão até o

dia 19 de julho. O candidato
deve preencher a ficha de

inscrição, que está disponível
no site www.fameg.edu.br, A
relação dos candidatos será

divulgada no dia 20de julho,
às 20 horas, no endereço da

Fameg na Internet e no

mural do Bloco "C".

Festa
O Circulo Italiano de

Jaràguá do Sul realiza nos

próximos dias 6, 7 e 8 de julho
a tradicional Pesta Italiana, no
Parque Municipal de Eventos.
O evento inicia às 19h30 de

sexta-feira, com a sangria do
barril de vinho. Os ingressos
podem ser adquiridos na sede
do Circulo Italiano pelo
telefon� 3370-8636.

• LOTERIAS

• QUINA
,

concurso: 1768
28 -- 33 - 42 ...,. 62 - 63

• LOTOFÁCIL

concurso: 232
04...,. 05 -·06 ...,. 09 - 11
12-13-14-16-17

18 - 21 - 23 ...,. 24 - 25

O CORREIO DO POVO

Novos conselheiros

DETALHE
(�)

A llrefeitt.l,ra deGuaralllirim e o CMDCA'(Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
foram empossados nesta quinta-feita, 28, na sala de
reuniões da Prefeitura. Os conselheiros tutelares foram

eleitos no dia �.� de junho; No total, são cinco

conselheiros titulares (três remunerados e três

t suplentes) '.
Os conselheiros titulares .�ão Edvan Pereira

I
de Mello, Luci Berrtoli e [uvelina Campigotto Ronchi,

� Terezinha
Vieira e Chênia Sader. Os suplentes são

.

Mônica Gieseler, Laura Oliveira e Patrícia Schifter.

Durante a solenidade o prefeito Mário Sérgio Peixer

prestaram uma homenagem a Rosa Sader. Rosa atuou
no conselho tutelar durante seis anos.

Porte I:
Na quinta-feira, 28, por
volta das 13 horas a PM
atendeu uma ocorrência
de porte de arma, na

Rua João Butschardt, em ';t

Guaramirim. Um homem,
que estava nos fundos
do Hospital Santo
Antônio, se encontrava
armado. A.L.; 45, foi
detido juntamente com

espingarda de fabricação
caseira, calibre 28. Ele > "

.....,j _ ..
I

caçava em uma mata
>

L

localizada nos fundos do

hospltal.

Tóxico
Foram encontrados com J.o condutor de uma moto

cerca de 20 gramas de
maconha. A PM em

rondas pela Rua
Marechal Floriano

Peixoto, em Jaraguá do

Sul, localizou o condutor
em atitude suspeita. Na';':
busca pessoal,
localizaram a

substância. Ele foi
encaminhado para a

Delegacia.

Direção
Ontem de madrugada a

PM em rondas pela Rua

Acre, no Bairro Jaraguá
Esquerdo, em Jaraguá do

Sul, avistou o veículo
Fiat Uno transitando de
maneira irregular pela
via. M.B.G.,41,
apresentava estar sob
influência de álcool. O
teste acusou 0.78 mg/I
de aicoolemia. Ele foi
autuado e teve a CHN
retida. I

;

• INDICADORES ECONÔMICOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS

$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

t:OMERCIAL 1,928 1,930 "

PARALELO 1,99 2,08 "

TURISMO 1,873 2.013 "

EURO

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 54.392 0,45%

" DOW JONES (N. York) 13.408 -0,10%
It MERVAL (B. Aires) 2.190 -1,14%

" NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%

• CUB junho"Alllijij!•
0,5959% R$ 822,56

I �� • .1

"------------------------------------------------------�--�--------------� ,d___� --�---- ft rAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-! O CORREIO DOPOVO O CORREIOESPORTIVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

FIM-DE-SEMANA, 30/01 de julho de 2007 17

MUDANÇA: POR CAUSA DO JOGO DO BRASIL NA COPA AMÉRICA, JOGOS FORAM ANTECIPADOS
MAURIcIO VALJFOTOCOM

".
....wrtei

",...

I
Botafogo e Fluminense fazem um dos três clássicos regionais da rodada; o Fogão é o líder isolado do Campeonato Brasileiro

i , .

Rodada do fim-de-sernana tem"

.1'
I

três clássicos regionais hoje .

�onfronto entre dois 17 pontos, três a mais que quarta-feira Márcio Santos, arbitragem e não gostaram da

� . ,

n
Paraná e São Paulo, que em- Rafael Muçamba, William e escolha de Heber Roberto,

I anoca� sera� O·'." _. �-

patou com o Figueirense na AstudilLo foramdispensados. . Lopes (PR) para comandar a
. �ngenhao, obra feita quinta-feira. Os goianos vêm em franca partida. No Beira-Rio, o

para O Pan-Americana No Mineirão, o Cruzeiro ascensão, depois de começar Colorado recebe o Atlético-
I

! recebe o Vasco com dúvida o campeonato com duas MG e deve anunciar em bre-

DA REDAÇÃO na lateral-direita. O técnico derrotas consecutivas. Na ve asaída de Perdigão para o

If DorivalJúnior não sabe quem Vila Belmiro, o Santos recebe Vasco. OGalo deve atuar com

A 8ª rodada da Série A vai jogar, se o atual titular oGrêmio sem saber se poderá o meia Marcinho de forma

. �o Brasileiro continua hoje Mariano ou o antigo dono da contar com Cléber Santana.

Fom mais sete jogos. Desta- posição, Jonathan, que se Os gaúchos terão uma nova

ques para os três clássicos recuperou de lesão. Já o time zaga, com Pereira substi

regionais - Paraná x Atlético- cruzmal tino não terá o tuindo o lesionado Teco.

PR emCuritiba, Corinthians atacante Leandro Amaral, Às, vésperas do clássico

x Palmeiras em São Paulo e que está com lombalgia. O contra o Atlético-PR, o

Fluminense x Botafogo no meia Conca deve ser impro- técnico Pintado, do Paraná,
Rio de Janeiro, todos às visado na posição. Lanterna informou que recebeu uma

18h10. O Botafogo é o líder da competição, o América propostadofutebolárabe. Os
isolado da.competição com pega o Goiás em crise. Na rubro-negros já reclamamda

mais avançada. No clássico

paulista, o Corinthians vem

emmelhor fase, mas não acre
dita em favoritismo. Já o

Palmeiras adota o mistério na

escalação. No Rio de Janeiro,
o Botafcigo, com melhor

ataque, pega o Fluminense,
que tem a terceira melhor
defesa.

DE FUNDO por Julímar Pivatto• LINHA

Em Jaraguá do Sul
o ex-técnico do Juventus e admirado pela torcida tricolor, Itamar
Schulie, está em Jaraguá do Sul. Nesta semana, visitou novamente

o clube e deve iniciar um trabalho em breve, em parceria com o

Cruzeiro. A intenção é fazer peneiras que podem revelar talentos

para o clube mineiro. Ainda não tem datas para os testes, mas a

secretaria do clube pode darmais infonmaçôes. Falando em Juventus,
ninguém sabe ainda quem vai assumir a' presidência do Moleque
Travesso. Enquanto as contas não forem pagas, isso está em

segundo plano .

Natação
Nesta segunda-feira, dia 2
de julho, abrem as

inscrições para o 80
.

Gircuito Interescolar

Municipal de Natação - 100
Troféu Ernani Volpi Goitinho.
As escolas intéressadas
devem entrar em contato
com a Fundação Municipal
de Esportes através do
telefone 3370-9555 ou do e

mail eventos@
fmejaraguadosul.com.br.

Fórum
o presidente da FME, Jean
Leutprecht, fez uma

palestra no Fórum
Internacional do Esporte e

saiu satisfeito com o

resultado. "Todo mundo

elogiou nosso trabalho. Isso
nos mostra que estamos no

caminho certo". Segundo
ele, a Arena Jaraguá e o

trabalho do PEG/Segundo
Tempo foram os mais

elogiados.

Arena
Depois do jogo de vôlei, o
piso, que veio

especialmente para a
,

partida, foi prontamente
retirado. O que vinha sendo
usado pela Malwee,
também já foi devolvido

para Joinville. A nova .

estrutura já chegou e

começa a ser instalada na

semana que vem. Ela deve
ficar pronta dia 20 de julho.

Reconhecimento
Sílvio Ewald merece

carregar a chama do pan
americano. Ele representa o

esforço do atleta amador

jaraguaense, que nunca

cansou de lutar para chegar
no lugar mais alto do pódio.
Falcão também represen
tara Jaraguá do Sul na

condução da tocha. E o que
ele leva o nome da nossa

cidade, é indiscutível.

Brasil vence mats um

jogo na Liga Mundial
FINLÂNDIA 25-22 e 25-23, emapenas 1h10

de partida. A novidade no

A seleção brasileira mas- grupo brasileiro foi a volta do

culina de vôlei enfrentou a líbero Escadinha, que ainda

Finlândia, ontem, fora de casa não havia entrado em quadra
apenas para cumprir tabela na por estar se recuperando de

Liga Mundial. Já classificada uma cirurgia. Na última

para as finais da competição, semana, ele deveria ter en

a equipe do técnico Bernar- frentado ó Canadá, mas foi
dinho venceu os anfitriões por poupado por causa de dores
3 sets a O, parciais de 25-21, nas costas.

BRASILEIRÃO SÉRIE A- 8a RODADA

Em caso de dúvidas ligue:

'Quinta-feira - 28/06
Sport 4x1 Náutico

Figueirense OxO São Paulo

Hoje -16h
Cruzeiro x Vasco

América-RN x Goiás
Santos x Grêmio

Hoje-18h10
ParanáxAtlético-PR

Intemacional xMético-MG

Corinthians x Palmeiras .

Fluminense x Botafogo

Comunicado ao Assinante

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 H$ 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!

CLASSIFICAÇÃO
1 Col. Time PG J V E O GP GC SG

10 Botafogo 17 7 5 2 O 18 7 11

20 Para n á 14 7 4 2 14 9 5

30 São Paulo 14 8 .4 2 2 7 2 5

4° Goiás 12 7 4 O 3 13 9 4

5° Flum inense 12 7 3 3 1 11 ..§ 5

6° Corinthians 12 6 3 3 O 7 2 5

7° Atlético-PR 11 7 3 2 2 12 10 2

8° Atlético-M G 11 7 3 2 2 11 9 2

go Vasco 11 7 3 2 2 11 10 1

100 Figueirense 11 8 3 '2 3 13 14 -1

110 Cruzeiro 10 7 3 1 3 16 15' \ 1
. 120 Grêm io 9 7 3 O 4 5 12 -7

130 Sport 8 8 2 2 4 13 14 -1

140 Palm eiras, 8 7 2 2 3 9 12 -3

� 150 Juventude 7 7 2 4 9 11 -2

160 .!nternacional 7 7 2 4 8 12 -4

170 Santos 7 7 2 4 7 11 -4

180 Flamengo 6 6 3 2 11 15 -4

190 Náutico 5 8 2 5 10 19 -9

200 América-RN 4 7 1
.

5 6 12 -6

Depto. Financeiro
Jornal O Correio do Povo

O CORREIO DO POVO
, I

JORGE PIAZERA

Consternados com seu falecimento ,

agradecem a todos que remeteram flores,
coroas, cartões e acompanharam o mesmo

até sua 'morada eterna.

Agradecem especialmente aos que doaram

sangue; médicos e enterrnelros que tornaram

mais amena a sua caminhada nestes últimos
meses de-vida.

Convidam parentes e amigos para
participarem na próxima sexta-feira 29/06, às
19:00 h, da missa de sétimo dia a ser

celebrada na Igreja Matriz São Sebastião -

Centro.

"Crer na vida, nas pessoas, crer no amor." -

Este era o lema de vida do Sr Jorge'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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comentou Ewald, que compe
tirá na prova do. contra relógio.

Ele espera que os sacrifícios
dos treinos compensem. Como
administra a empresa, acorda
bem cedo todos os dias para
fazer de 60 a 70 quilômetros e

à noite completa com a

academia. "Eu admiro os

atletas mais velhos que
demonstram ter objetivo
,sempre. O Romário, por

exemplo, firmou como meta

chegar aos' mil gols. É uma

forma de servir de exemplo e

incentivo para quem está

começando", comentou ..
O atleta também comentou

que, nos dias de hoje, os atle
tas de elite do Brasil recebem
mais apoio do que na época
em que corria. Mas ele acha
natural essa evolução. E tam
bém se sente mais motiv;db
para QS treinos com o apoio
que vem recebendo da FME.
Além dele, fazem parte da

equipe jaraguaense de ci

clismo, [oni Cozzarin e Sérgio
Paez. "Agora, para mim, é um
novo desafio. Sei que aminha

experiência vai contar muito

na hora da prova. Não é só o

preparo físico que conta nestas

horas", avaliou;

este reconhecimento", com
pletou. Ewald hoje tem 40
anos e viveu o seu auge na

década de 80, quando foi

campeão brasileiro e tetra

campeão dos Jogos Abertos de
Santa Catarina. E esta última

competição, o ciclista tem um

carinho especial. Na última
vez que Jaraguá do Sul
recebeu o Jasc, em 1980, ele
ainda não competia. "Foi o
que me motivou a ser atleta.
Gostei muito do ciclismo e

comecei a treinar ern 1981",
'lembra.

Ewald competiu até 1991
e teria se despedido da car

reira sem nunca ,disputar a

competição mais charmosa do
Estado, como ele próprio
definiu, na cidade natal. Por
isso, que ele soube no ano pas
sado que Jaraguá do Sul
receberia novamente .os Jasc,
tratou de reiniciar- os treina

mentos e está confirmado na

equipe que participará da

edição deste ano, que aconte
ce em novembro. E ele avisou

que não vai ser apenas um

coadjuvante. "Sei que vou

, enfrentar atletas mais novos,

mas eu estou treinando forte

para brigarpor umamedalha",

oBoticário'

Malwee faz últimos jogos na Liga
PETRÓPOLIS

Depois de uma viagem
conturbada, onde o ônibus em
que viajavam estragou e

ficaram cerca de cinco horas'
parados, os jogadores da
Malwee já estão em Petrópolis
(RJ). E é em terras flumi
nenses que acontecem as duas
últimas partidas da equipe
pela primeira fase da Liga
Futsal. O primeiro desafio é

hoje, às 16h, contra Petrópolis.
Na segunda-feira, às 19h15,
com transmissão da SparTv;
enfrenta o 'Macaé. ';

Para o ca�iSq.�;Leco, serão',
duas partidas difíceis. Espe
cialmente a de hoje, já que o

adversário luta para confirmar
a classificação para a próxima
fase. "Independente da

situação dos outros, temos que
pensar na nossa. Sabemos que
é difícil terminar em primeiro
lugar, mas se temos chances,
vamos atrás dela", afirmou o

jogador. "Queremos ter uma

Leco espera brigar pela liderança desta fase para ter mais tranqüilidade

seqüência de jogos mais
confortável na próxima fase,
por isso é bom terminar na

melhor posição possível",
comentou.

O desfalque para as duas

partidas é do craque Falcão.

Hoje ele cumpre suspensão e,

na segunda-feira, recebeu
folga. O adversário de segun

da, o Macaé, não tem mais

chances de classificação e

ocupa o 18º lugar com 11 pon-

tos em 17 jogos. A Malwee

ocupa o segundo lugar e fez 37
pontos em 1 7 jogos. Tem o

ataque mais positivo com 81

gols e a nona melhor defesa,
com 42 sofridos. William
continua na' artilharia da

competição com 18 tentos. A
melhor defesa ¢ do Carios
Barbosa com 19 gols. Depois
do término da primeira fase, a
Liga pára e volta depois do
Pan-Americana.

RECONHECIMENTO: ATLETA DE JARAGUÁ'DO SUL SE SENTE HONRADO COM A OPORTUNIDADE E COM O CONVITE

·Sílvio Ewald convocado para levar a tocha do Pan
DIVULGAÇÃO

Sílvio Ewald viveu o auge da carreira nos anos 80, quandofoi vice-campeão pan-americana em 1983

Corte de Fred",aumenta�,problemas,
VENEZUELA Os outros problemas que

Dunga enfrentou foram os

pedidos de licença dos meias

Kaká, do Milan, e Ronal
dinho Gaúcho, do Barcelona,
que alegaram desgaste; a

dispensa do goleiro Julio
César, que fez cirurgia de

- hérnia; a recusa de Zé
Roberto para integrar a

, seleção; o atraso na liberação
de Rabinho pelo Real

Madrid, e a perda do lateral
Daniel Alves no meio dá

preparação, para ele partici
par de um jogo com o Se�i1la, .

na final da Copa do Rei:'

Vice-campeão' do
Pan em 83�; ciclista
fará uma parte db

trajeto amanhã

JARAGUÁ DO SUL

O atleta Sílvio Ewald, de
,Jaragua do Sul, é um dos
convocados para carregar a

tocha dos Jogos Pan-Arne

ricanos, que passará neste fim
de-semana em Santa Cata
rina. Amanhã, em Florianópo
lis, ele terá a honra de conduzir
o fogo pela Avenida Beira

Mar, mas ainda não sabe em

qual trecho e nem a extensão
,

dele. O roteiro será definido

hoje à tarde, em reunião com

todos os atletas que foram
convidados. Ewald foi umdos

principais ciclistas de Santa
Catarina na década de 80,
ficando vice-campeão Pan
Americano em 1983, em

Caracas (Venez�ela).
"Estou lisonjeado com o

convite. Isso marca e dá
reconhecimento a todo
trabalho que foi feito.

Realmerit�', foi uma bela
.

surpresa", disse o atleta. "Só

quem é atleta sabe como ébom

, O corte do atacante Fred,
que fraturou o pé direito, foi
o oitavo problema do técnico
Dunga nesta Copa América.
O técnico fica agora com

apenas uma opção no banco
de res�rvas para o setor

ofensivo: Afonso. O ataque
titular deve continuar com

Rabinho e Vágner Lave. O
regulamento da competição
não permite que o treinador

convoque outro jogador no
lugar de Fred, a não ser em

caso de lesão de goleiro.

,
,
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NTARIADO:

LHS PARTICIPA DE
ENCONTRO DE
NEGÓCIOS NA ITÁLIA

JARAGUÁ DO SUL

Rubem e Seni: união, companheirismo e dedicação a serviço dos clientes

BO CORREIO DO POVO

PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ÉTICA
É INVESTIGADO NO STF,
ELE DIZ QUE 'NÃO DEVE NADA'

ES TRABALHAM QUATRO HORAS POR DIA EM PROL DE PESSOAS ENTES

de amor com a culinária te

ve a largada quando' ele ti
nha apenas 23 anos e era

jogador de futebol. Na

época, a primeira assinatura

na Carteira de Trabalho
veio exatamente nesta área.

"Fui associar a carreira de
atleta a de funcionário de
restaurante junto com meu

tio Vilibald Krug e o amigo
de tantas empreitadas, AI
ciro Cozarin", re lernbrou
Arenhart.

Depois de três anos, veio
a transferência para Ijuí,
também em terra gaúchas.

costuma afirmar a necessidade.
de não parar jamais. O
mesmo ocorre com a solidária,
Lucia Weber Alflen, de 56
anos. "Eu adoro isso aqui, sou
apaixonada por costura",
comenta.

Juntas, as duas ainda

cont�om o auxílio da nora
de 1ecla, responsável pela
distribuição das roupas feitas

por elas. Quem não espera

pela entrega vai ao atelier e

dificilmente sai sem algo nas

mãos. É o caso das voluntárias
da Casa da Amizade. Segun
do uma delas, OdilaMoretti,
o resultado é tão bom que
mostra a sociedade a impor
tância do voluntariado.

Ecônomo completa cinco décadas de trabalho
CÉSAR JUNKES/OCP

Mais tarde, o nome dele já
estava caracterizado como

sinônimo de assador de

galetos e surgiu o convite de
se mudar para Santa Cata
rina. 6 destino foi Jaraguá

.

do Sul, 'cidade na qual Are
nhart mora há 29 anos com
a mulher, Seni. "Com expe
riência e cansado de fazer '

festas gigantescas, aceitei

assumir como ecônomo da

AABB", explicou, Mesmo
após cinco década de dedi

cação,' ele afirma que não

tem dúvidas: enquanto tiver
forças vai continuar.

Exemplo deamor e apego à solidariedade
,

PIERO RAGAZZI/OCP

Roupas confeccionadas por Tecla fazem a alegria de quem não tem o que vestir'

lhos de' malha em roupas.
Com todo cuidado e dedica

ção, ela emais uma voluntária
utilizam omaterial doado por
empresas de Jaraguá do Sul

para agasalhar quem está em

situação de carência finan
ceira. As peças confecciona;

Aos 81 anos, Tecla Fruet das com a supervisão de Tecla
I \ não deixou de costurar nem têm caminho certo e �or

esmo enquanto se recupe - ficammuito tempo estoc'adàs:, li
rava de um câncer que a Depois de prontas e emba-
deixou debilitada no início de ladas vão para entidades
2007. Apaixonada pela proíis- assistenciais como os hospitais
são escolhida quando tinha da cidade, a Casa da Amiza-

,

apenas 14 anos de idade, ela de, Apae e Lar dos Idosos de
,

resolveu aproveitar a vocação Trombudo Central.

para ajudar os.outros. ,'�,�.�. "'_ . �-':.lsto aqui.é aminha vida".
Desde 2003 a empresária A frase resume o sentimento

aposentada transforma reta- da ex-empresária que também

"Nunca fiz outra coisa e •

também não devo mais fa
zer". É com esta frase que
Rubem Arenhart resume a

paixão por tudo o que
envolve a administração de
um restaurante. Com a .

mesma empolgação do iní

cio, o ecônomo completa 50
anos de profissão neste do

mingo, 30, e se prepara para
dar continuidade ao tra

balho.
Nascido em Lajeado, no

Rio Grande do Sul, a história

Tecla Fruet aproveita
o que sabe de costura
para ajudar entidades
assistenciais da região

JARAGUÁ DO SUL

,7"

Todos os dias almoço com

pratos quentes diferentes
Segunda: Dobradinha

Terça: Feijoada '

Quarta: Carreteiro

Quinta: Galinha Caipira
, Sexta; Vaca Atolada

do: Feijoada e rodízio de pizza
pelo mesmo valor do buffet

Quilo: R$ 12�90
Buffet: R$ 5�70
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SC É O ESTADO ONDE PROPORCIONALMENTE HÁ MAIS PRONAF NO BRASIL

Plano safra beneficia

agricultura catarinense
Cerca de 2,2 milhões
de famílias poderão
acessar o crédito
do Pronaf no País

CNR/ADI
BRASíLIA

O Plano Safra da Agricul- ,

tura Familiar 2007/2008,
lançado nesta quarta-feira
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva; alcança novo

recorde: R$ 12 bilhões dispo;
nibilizados pelo MDA

(Ministério do Desenvolvi
mento Agrário) nas diversas
linhas de crédito para cus

teio, investimento e comer

cialização do Pronaf (Pro
grama Nacional de Fortale
cimento da Agricultura
Familiar). Serão R$ 2 bilhões
a mais do que o previsto na

safra 2006/2007 e cerca de 2,2
milhões de famílias acessando
o crédito rural do Pronaf.

O deputado federal
Clâüdio Vignatti (PT/SC),
que participou da cerimônia,

. afirmou que "esse-é o maior

valor já destinado na história
,

do programa e 20% superior
ao do ano anterior". Ele
destaca três pontos impor
tantes do plano safra para se.

ROOSEWELT PINHEIRO/ABR

Lançamento do plano de safra 2007/2008 no Palácio do Planalto

"O aumento do investimento
para efeito de financiamento,

, que proporcionará a inclusão
de milhões de famílias no

programa de financiamento
do governo para essa cate

goria da produção rural, é

extraordinário para Santa
Catarina porque é o Estado
onde proporcionalmente há
mais Pronafno Brasil", explica ;'

Vignatti. Outro pontó impor
tante é a redução e diferen

ciação de juros para a agri
cultura familiar. ''A redução
é significativa para várias

faixás porque barateia o custo
do.Investímento", acres

centa. Ainda, o deputado

comemora a oferta maior de

oportunidades no Pronaf

(Floresta, Comercialização e .

Biodiesel). "Devemos ver os

resultados disso na próxima
.
safra, que será melhor e mais
diversificada", garante o

petista.
O Oeste catarinense tam

bém deve comemorar a ga

rantia da sep§lração do lucro

líquido do lucro bruto da
suinocultura e avicultura para
efeitos de investimento. De
acordo com Vignatti, as ca

deias produtivas de suínos e

aves do Estado acabavam não

tendo a oportunidade de aces-
(."

sar esse tipo de linha de crédito.

Luiz Henrique participa
,de reuniões na Itália
ROMA

Fechando a primeira parte
de sua agenda, em Roma, o
governador Luiz Henrique
reuniu-se nesta sexta-feira,
29, pela manhã com auto-

.

ridades da Calábria, acer

tando intercâmbio com os

portos da região e a vinda de
uma missão empresarial a

Santa Catarina já no mês de
setembro. Hoje o governador
em viagem à Itália faz palestra
no seminário de verão de

Ravello, um dos mais impor
tantes da Europa.

Antes de deixar Roma,
Luiz Henrique reuniu-se pela
manhã com· autoridades da

Calábria" entre elas o secre

tário da Fazenda e Economia,
Mario Ferrara. Foi acertado
um intercâmbio e sintonia de

objetivos entre os portos cata
rinenses e os da Calábria, que
hoje detêm um !ll0vimento de

cargas somente superado pelo.
.

porto de Roterdam, na Ho

landa, o primeiro da Europa.
A intenção é criar sinergia
entre as duas regiões, agili
zando o transporte, benefi-:
ciando a logística e criando
rotas rápidas e eficientes para
oferecer aomercado.Também
ficou acertada a vinda, em
setembro, de uma missão

empresarial e turística, para
consolidar os relacionamentos
na área da madeira, da carne
e abrir, novas perspectivas de '

negócios.
No final da manhã Luiz

Henrique e comitiva dirigi
ram-se a Ravello, onde nesta

sexta começa o Festival de .

Verão. O governador parti
cipa hoje de uma palestra
sobre a 'PaixãoPolítica", onde
abordará a paixão - para ele

ligada profundamente ao ser,

a paixão política e a conexão

entre paixão e criatividade.

JUSTiÇA

Assassinato
é investigado

,

A polícia começou a ouvir ,

testemunhas do caso do'
professor de educação física
Adair Marcon, 33, marta a

tiros na frente de dezenas de
alunos durante uma com

petição esportiva na cidade
de Biguaçu. O delegado res

ponsável pelo caso, Ênio de
OliveiraMatos, não divulgou
quem foram as testemunhas

ouvidas, a polícia trabalha
com a hipótese de o crime ter
sido cometid� por ciúmes. O
autor dos disparos já foi
identificado, mas está fora- .

gido. O nome dele é Robson
Noronha, 24, que estaria re

voltado com o fim do namoro
com uma secretária da escola.
Ao vê-la sentada na arqui
bancada do Ginásio de Es

portes ele teria saído do local
transtornado. Cerca de meia
hora depois teria retornado

a? estádio e disparado quatro.
tiros na nunca do professor.

Divulgação/aRDE

Economia solidária

Pelo Estado
O Ministro doTrabalho, Carlos Lupi, conheceu
nesta sexta-feira o programa de Economia Solidária
do Banco Regional de Desenvolvimento do

'

Extremo Sul (BRDE), iniciativa em parceria com a

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalhe
e Habitação que terá abrangência em toda região
Sul e em Mato Grosso do Sul, estados-membros
do Codesul. A principal reivindicação do banco é
o acesso direto aos recursos do Fundo de Amparo
aoTrabalhar (FAT) para viabilizar alternativas
de créditomais barato. Hoje os recursos são
repassados pelo BNDES. Lupi gostou da idéia.
"Vamos estudar as melhores alternativas para o
banco': afirmou. Presidente do banco, Casilda
Maldaner, afirmou que é essencial ampliar as
ações do BRDE, pormeio do microcrédito e do
financiamento, a setores que estão à margem do

� s_is_te_m_a_d_e_c_réd_'_it_o_. �
�5 c

Ú �

I
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DivulgaçãofAiesc

Recuperação ,

o Dnit assinou contrato para a execução das
obrasde recuperação da BR-282, que liga o les
te ao oeste do Estado. A obra, que custará R$
3 milhões, será feita na pista dupla que vai de rr

Florianópolis ao entroncamento com a BR-101
(5,5 quilômetros de extensão cada) e de Santo
Amaro da Imperatriz ao munidpio de Lomba
Alta (Rio São João), com extensão de 84,8 qui
lômetros. Foram liberados R$ 3 milhões para
a obra. De acordo com o superintendente re

gional do órgão em Santa Catarina, João José.
dos Santos, a conservação da pista beneficia
rá diretamente os municípios de Vargem, São

.

José doCerrito, SaoMiguel doOeste, Chapecó,
Xaxim, Xanxerê, Concórdia, Joaçaba, Campos ,

Novos, Lages e Bom Retiro.

Prova
'Ocorre neste domingo o Vestibular de Inver
no Acafe, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em
16 cidades catarinenses. Biguaçu, Blurnenau
Caçador, Canoinhas, Cridúrna, Florianópolis,
Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Palhoça, São
José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Videira e

Xanxerêterão provas, No total o sistema ofere
ce'5.872 vagas para 9.762 candidatos em suas

instituições filiadas (Furb, Uniplac, UnC, Unesc,
Unisul, Univali, Uníville e Unoesc).

Articulação
Depois de declarar na última quinta-feira
(28) que seria pré-candidato à prefeitura de
Criciúma o secretário estadual de Articula
ção, Ivo Carminati, garantiu nessa sexta-feira
(30) que um tema se impõe à .sua pré-can
didatura. Para o secretário, o mais impor
tante agora é criar uma "agenda partidária"
Ao que tudo indica, Carminati entende que
articulação deve ser a palavra de ordem do
momento. O prefeito de Criciúma Anderlei
Antonelli e o deputado Acélio Casagrande' já
constam da lista de pré-candidatos do PMDB
ao pleito de 2008.

Associação dos Diários do Interior - ADljSC colunaadlêcnrsc.cern.br
--� _. -----------

CHICO ALVES/FLORIANÓPOLIS COM CARLA DARIANO/BRASILIA

Associados: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - CorreioLageano • Correio do
Sul- Destaque Catarinense - Diário da Cidade
Diário 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
Iríbuna-Tribuna Catarinense·Voz Regional

A Assembléia legislativa vai encaminhar
à Câmara e ao Senado reclamações e
denúncias sobre maus serviços prestados '

pelas operadoras de telefonia fixa e móvel. O
documento, chamado Carta dos Catarinenses,
foi elaborado durante audiência pública
requerida_pelo depu�o�Iizeu �a�os (PMDB)
e promovida pela Coml�ao de Direitos e

Garantias Fundamentais, da qual pa_ciparam
representantes de cinco operadoras que atuam
no Estado, o gerente do Procon, Sidinei Parisoto,
o gerente geral da Anatel, Fernando Pádua e o

coordenador estadual do Centro de Promotorias
do Consumidor do Ministério Público, Jackson
Goldoni. A Deputada Ada De Luca, presidente
da comissão, abriu a audiência.

Associaçãc dos Diários do Interior

Dia do pescador
Ministro Altemir Gregolim, da Secretaria Es- �

pedal de Aqükuturá e Pesca, anunciou a libe
ração de R$SOO milhões do Pronaf para pes
cadores artesanais e aqüicultores familiares
durante evento nesta sexta-feira (29), Dia do
Pescador, no auditório da Epagri em Florianó
polis. No mesmo evento, o presidente da Epa-

. gri, Murilo Xavier Flores, apresentou proposta
da empresa para o setor pesqueiro artesanal
catarinense, submetida à' SEAp, por meio do
projeto Desenvolvimento Territorial Suster
tável (DTS) na Zona Costeira. São estratégias
integradas de geração de trabalho e renda a

partir da valorização da identidade cultural
das comunidades pesqueiras tradicionais.

Saneamento
A Federação Catarinense de Municípios e

a Comissão de Turismo e Meio Ambiente
da Assembléia Legislativa promovem nos

dias 11 e 12 de julho seminário O município
frente ao novo marco regulatório do sane

amento. O objetivo é apresentar e discutir
as competências e obrigações das cidades
frente à Política Nacional de Saneamento,
identificar os mecanismos institucionais e

financeiros para a prestação dos serviços
públicos de saneamento básico e orientar
os gestores municipais em relação à Lei.

Na·ltália
Governador Luiz Henrique reuniu-se nesta
sexta-feira com autoridades da Calábria, en
tre elas o secretário da Fazenda e Economia,
Mario Ferrara. Acertou intercâmbio com os

portos da região - que ocupam o segundo lu
gar no mundo em movimento de cargas - e

a vinda dê uma missão empresarial a Sarita
Catarina em setembro. Também ficou acerta
da para o mesmo mês a vinda de uma missão
empresarial e turística para consolidar os rela
cionamentos na área da madeira, da carne e

abrir novas perspectivas de neqódos,
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r. �a vez que o processo corre

r � eln sigilo de Justiça.

J O senador respondeu ao

Ell 2 stteGl que "não deve nada".
El

" "Tenho conhecimento' que
I . ., . ,

r � er1ste esse mquerito, esta

n a s�ndo apreciado pelo Supre-
o rl0' Só que até agora não' fui

chado,' nem constituí advo-
I

.

�do. Não devo nada. Meu
�

C'cpmportamento na asa e no

�eu estado falam por mim.

10inha biografia fala por
t

.

1im", afirmou Quintanilha.
! A informação de que' o
gresidente do Conselho de
�tica responder a processo
I iminal repercutiu negativa
I
ente no Senado.

r O senador Jefferson Peres

fDTAM), líder de seu par
t�do, vê o processo com "preo-

�'upação''''
"É um elemento a

ais num processo perigoso
ue segue no Seriado. Acho

que os partidos deveriam ter
\

li
I�
It
.,

II
II
'Iií
ilI,

cadernob@ocorreiodopovo,com.br

FABIO POZZEBOM/ABR

leomar Ouintanilha (PMOB-TO) encontra dificuldades em definir relator

critérios para escolha de
membros do Conselho e um

seria que os escolhidos não

respondessem a processo'
criminal".

Líder do Democratas, José
Agripino Maria (RN) disse

que, caso Quintanilha não

possa continuar na função, o
vice-presidente do Conselho,
Aldemir Santana (DEM
DF), "está pronta para tomar·

as providências" para que o

assunto seja resolvido até o

recesso.

, RELATORIA - Outro pro
blema de Quintanilha é

definir a relatoria do processo
contra o presidente do Se

nado, Renan Calheiros

(PMDB-AL). Leomar Quin-

tanilha havia convidado para
o cargo o senador Renato

Casagrande (PSB-ES), mas

alegou que teria de ouvir o

Departamento Jurídico do
Senado. Essa consulta jurí
dica avaliará, segundo Quin
tanilha, se o senador Epitácio
Cafeteira (PTB-MA) ainda é

considerado relator, embora
tenha pedidolicença médica.

De acordo com ele, Cafe
teira, que está internado em

São Paulo, telefonou afir
mando que não poderia ser

desconstituído da função.
Após conversa com o presi
dente do Conselho, Casa

grande admite que não tem

mais certeza de que será o

relator do caso.

• LfOMAR QUINTANILHA GARANTE QUE 'NÃO DEVE NADA'

! .' .

Presidente do Conselho

� investigado no STF
n a4nador é acusado de
i crime contra a ordem
d � butária, mas nega
Irregularidades

,

I
\ a BRASíLIA

•

I .

I L�go depois de assumir a

l5
-, �tesidência. do Conselho de

li " Efica do Senado, Leomar
JJ Quintanilha (PMDB-TO)
II sJntiu a pressão do cargo. O

!
óII sénador terá de explicar sobre
Ir JJ U inquérito que deu entra

I b d� no STF (Supremo Tribunal
•

b Federal) em 2005 que o acusa

b d� crime contra a ordem
r'ibutária. Não há detalhes

ções Ambientais

'1 '

• PELO.
-

MUNDO
�

Polícia acha
bomba em

carro e isola
centro de Londres

.

Um cano-bomba desativado no centro de Londres na

madrugada de ontem poderia ter causado "uma carnificina",
de acordo com fontes policiais. A polícia realizou uma explosão
controlada no veículo, que estava cheio de gasolina, cilindros.
de gás e pregos, na Rua Haymarket. Segundo policiais, o

cano-bomba seria detonado por celular.
A re'gião em que o carro estava concentra diversos dos

grandes teatros de Londres e o Consulado brasileiro.'.
"Elementos internacionais" estariam envolvidos,' disseram as

fontes à BBC. O chefe do comando de combate ao terrortsrno
Polícia de Londres, Peter Clarke, disse: "É óbvio que se o

artefato tivesse detonado poderia ter havido perda de vidas e

ferimentos significativos". Segundo a polícia, as forças da
ordem iniciaram uma investigação sobre atividades terrorístas.

Investigação sobre

ação terrorista
foi aberta

PRISÃO PERPÉTUA
A Justiça alemã condenou ontem à prisão perpétua uma

enfermeira que matou cinco pacientes de um hospital deBerlim
onde ela trabalhava. Irene Becker.õõ anos, injetou doses letais
de medicamentos em pacientes entre junho de 2005 e outubro
de 2006.

MORTOS E DESABRIGADOS
Cerca de 500 pessoas morreram e mais de um milhão ficaram

desabrigadas no Paquistão, índia e Afeganistão, afetados por uma
série de desastres naturais. Porfalta do recebimento de ajuda
humanitária, paquistaneses protestaram: "Nossas casas foram
destrudas. Há quatro dias não há nada para comer ou beber".

Horârtoc
19!30 its· 23:00 horaa

Local
Teacro do SCAR

jarJ"AgUâ. do Sul � SC

Ligue c Adquíra o seu Convite;

(47) 3(}55,,75GO
(47) 9988-5063
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ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRJO
Comarca de Jaragué do Sul/ 3A Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87. Vila Nova - CEP 89.259.300, Jaraguá do Sul- se - Email: i ..scjv3@lj·sc ...ov.br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva

.

Escrivã Judicial: Marisa Schroeder Feliti

EDITAL DECITAÇÀO - MONITÓRIA -COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Ação Monitona n" 036.05.007726-6
Exeqüente: Caraguâ Veículos Ltda. .

Executado: Variedades Mil Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. ME

Citando (a) (s): Variedades Mil Comércio e Distribuidora de Alimentos Lida. ME, último endereço conhecido: Rua 687 - Levinus Krause, 158, São Luis - CEP 89.253.660, Jaraguá
do Sul-Se, atualmente em local incerto ou não sabido.

Valor do Débito / Descrição does) Bem (ns): R$ 12.782,14. Data do Cálculo: 31/08/2005. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificadas(s), atualmente em local incerto
ou não sabido, fica(m) cienrefs) de que, neste juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S), para efetuartem) o pagamento do mcntante exigido ou

a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas

e honorários advocatícios (art. 1.I03-c, l", do CPC). ADVERTÊNciA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-é de pleno direito, o título executivo

'judicial. (art. I, 102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado I

vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.
'

Jaraguâ do Sul (sq, 30 de março de 2007.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 30/01 de julho de 2007 Extra
Participe do sorteio NICOLODELLI

Os participantes "Página da criança" terão a oportunidade d
ganhar uma linda roupinha NICOLODELLI! O' sorteio é realizado tad

final de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidad

PÁGINA DA CRIANÇA

A gatinha Carolina completou 5 aninhos dia 25. "A
vovó Carmen, o papai Alex, os dindos Mara e Adilson
amam você e sentem muita saudade". Parabéns!

A fofinha lzabel Wenk Beck é a mais nova integrante
da lista de netos do Vovô Tomaz e da Vovó Darci

Porüaníele Santos
recepc30@ocorreiodopovo.com.br

O garotão Mateus Oe�tereich compretou'1�2
anos dia 19. Os pais Márcio e Anely e os

irmãos Aline e Adolfo fazem a homenagem

Os pais Márcio e Anely mandam um grande
beijo para o filgão Adolfo Oestereich na foto em

momento de descontração

Na foto Aline jogadora de Basquete. Atualmente
jogando em Blumenau, tirada com c,wn�"G.

sua amiga e fã, Lili (
�

A gatinha Giulia completa hoje 3
aninhos e recebe todo carinho do tio

coruja Kiko e de toda família

"

O gatinho Bruno Jansen filho de Edson e.

Elisangela aniversariou no último dia 21.
Felicidades

Alegria e encantamento de toda a família, a pequena Maria
i Júlia Dalpiaz da Rosa enfeita a coluna desta semana.f

lObrigado por existir coisa linda! Te amamos muito!

Nasceu na manhã do dia 26 às 07:50h com 3,450kg e
49 cm a princesinha Joana filha de Franciene e Gilmar
Alves. O Grupo CP deseja muitas felicidades e muita

saúde para a pequenina

Parabéns para Lucas André Cioatto que completa
neste domingo 11 anos. Os pais Olnir e Deonilde

e o irmão Cedenir mandam os parabéns

O fofinho Gabriel Felipe Porath filho de
Daniel e Renilda completou seu 10 aninho
no último dia 29/5. Os avós corujas Adali

e Rolf mandam um super beijo

Os pais de Graziela Fiamoncini parabenizam a rúrma
Mirim 2 e-o instrutor Fabiano pelo Dia dos
Bombeiros comemorado no próximo dia 02

_): - li'"
Moreml. {j! fi

tfoll

a

O CORREIO DO POV

!III l1\li

lei
Para particrpar'da Página

Infanil, envie sua foto em alta

cTesoluçãoparâ o e-mail:

reiêpê�b@ocorreiÓaOpov=.com.br
As fotos oeverão ser Gnlladas 12h de quarta-feira

iÚ;:::'

Colorir

Nasclmenfos
24/06
Lucas Alves da Silva
Ketlyn Esser de Lima

25/06
Vitor Schmitt Wajima
Nátali Cataneo Ortiz

26/06
Joana Alves

*

L O V E W E A R,�
PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-192�
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O CORREIO DO POVO

popular da cultura
nacional).

Seguindo o exemplo do
.pai, Veira percebeu a idéia
do Movimento Armorial, e
começou a criar vários

conjuntos de choro. No
Recife, cursou a Escola de
Belas Artes da
Universidade Federal de
Pernambuco e deu
continuidade a pesquisa
sobre pífanos nordestinos.

Hoje, o músico pesquisa
e produz instrumentos
como: pífanos (flautas
típicas do nordeste), ariano
(duas cordas oitavadas,
duas cabaças compridas
como caixa de ressonância,
duas quengasde coco

funcionando como

abafadores), marimpífanb
(instrumento múltiplo,
composto de dois pífanos,
um armado em Sol e outro
em La, um berimbau de
duas cordas e um reco

reco), pirrabecado (uma
rabeca com afinação
comum) e violãobaço
(violão de cabaça, montado
em cima de um pífano).

If
om nordestino

[fi]® �®[fi]®IT(ID OOIT(ID®O �

V STIMENTO
RANTIDO!

entregou mais três importantes
Cen ,e Educação Infantil'

gua, seis novas salas

quêch, no bairro Corticelra

r� de.��.Lícação Infantil (CEI)
Filhotes" de Guamiranpa

Aguardamos o sabor de

O luthier Egildo Vieira e

conjunto apresentam o

espetáculo "Tradições
Contemporâneas". O grupo
cria instrumentos musicais
com materiais da natureza.

O espetáculo
"Tradições
Contemporânea

s", com Egildo Vieira e

conjunto, de Pernambuco,
está no projeto Sonora

Brasil do Sese na terça-feira,
às 20 horas, na Fameg. O
Sonora Brasil é reconhecido
com o mais importante no

circuito de música de

repertório brasileiro. O

grupo nordestino fará

apresentações em 22 _

estados, durante três meses,

fazendo 76 concertos, de
norte a sul do País.

O conjunto apresenta
ritmos como forró, baião,
xaxado, samba de quintal
nordestino, xote, toada e o

armorial, sem letras
cantadas. Assim, o
tratamento musical aparece
com mais intensidade,
sempre em busca de
sonoridades vindas dos
materiais de pesquisas.

Egildo Vieira inventa
instrumentos musicais, por
meio demateriais simples
como cabaça, bambu e

taquara. O primeiro
instrumento do músico foi
uma flauta de canudo de

mamoeiro, criado pelo pai
Demésio Texeira. O pai de
Vieira foi convidado por
Ariano Suassuna para

participar do Movimento
Armorial (prevê a criação
de uma arte brasileira
erudita baseada na raiz

O que: Concerto "Tradições
Contemporâneas"
Quando:,3 de Julho, terça- .

feira, às 20 horas
Onde: Auditório da Fameg
Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5

(meia)
Gratuito para Acadêmicos,
Professores e Funcionários da
Fameg.
Onde comprar: No Sesc e no

dia 3 a partir das 19h, no
local.

'

Informações: 3371-9177

ADMINISTRAÇAo 2005 • 2008
.

GUARAMIRIM
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III PROGRAME-SE

� CINEMA

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h, 15h5D, 17h4D, 19h3D, 21h2D
- Todos os dias)
Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(15h5D, 17h4D, 19h3D
Sáb/Dom/Seg)
Premonições
(17h2D, 19h1D, 21h -.
Sex/Seg!Ter/Qui)
(21 h2D - Sáb/Dom/Qua)
Cine Shopping 3
Shrek Terceiro (Dub)
04h1D, 16h,17h5D, 19h4D, 21h3D
- Todos os dias)

Joinville

Cine Cidade 1
Exterminio 2

(19h, 21 h - Todos os dias)
Minha mãe quer que eu case

(15h, 17h - Todos os dias)
Cine Cidade 2
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h5D, 17h4D, 19h3D, 21h2D
- Todos os dias)
Cine Mueller 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h3D, 15h3D, 17h3D, 19h3D,
21 h3D - Todos os dias)
Cine Mueller 2
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h2D, 16h4D, 19h, 21 h45 -

Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
Ratatouille (Dub)
(14h2D - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(16h4D, 19h, 21 h45 - Sáb/Dom)
Cine Mueller 3
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 16h, 18h, 2Dh, 22h - Todos
os dias)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h3D, 17h3D, 19h30,
21 h30 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateadn (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h20, 16h40, 19h1 0., 21 h5D -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 5
Piratas do Caribe: No Fim do

.

Mundo (Dub)
(13h45 - SeX/Seg!Ter/Qua/Qui)
O Mundo em Duas Voltas
(16h5o., 19h2D - Todos os dias)
Zodiaco

.

(21 h15 - Todos os dias)
Ratatouille (Dub)

,

(14h10.,.. Sáb/Dom)
Cine Neumarkt 6
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h3D, 16h30, 18h3D, 2Dh3D -

Todos os dias)

� SERViÇOS

, Reunião-almoço
GUARAMIRIM
Parque de Exposições
Associação Italiana
Amanhã, às 10 horas

Festa
JARAGUÁ DO SUL
Estância Ribeirão Grande
Noite Mexicana
Hoje

- Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
- Arroz: safrinha registra quebra

A baixa temperatura registrada no outono de 1987 e a ausência do tradicional
"veraneio de maio", causou uma queda de 40% na chamada "safrinha" de
arroz da região de Massaranduba que estava sendo colhida 'naquela época,
segundo matéria do Correio do Povo, edição de 20 a 26 de iumo. Já a

comercialização do arroz que havia sido colhida na safra principal registrava
uma elevação no preço da saca de 50 quilos, que passou a custar Cz$
190,00 até Cz$ 200,00, depois de permanecer de janeiro até metade de
março em Cz$ 100,00.
Com o replantio em janeiro e fevereiro de aproximadamente 30% da área
total destinada à cultura de arroz na região, a "safrinha" vinha se repetindo
nos últimos anos como uma forma do produtor aumentar os seus ganhos. O
frio, no entanto, havia acarretado uma maturação forçada do arroz e quase
50% da produção que deveria ter sido colhida foi perdida.

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

O CORREIO DO POVO :

• O DIA DE HOJE

Como toda mãe, a leitora Janete Lorenzi acha seus filhinhos os mais
bonitos. E aí está o clic dos cachorrinhos Juju e Juli.

• UTiLIDADE PÚBLICA
�Vídeo
A Apevi possui um
acervo de fitas de vídeo
para treinamentos
pontuais. A locação custa
R$ 5 para associados e

R$ 10 para não
associados. Informações
no fone 3275-7024.

�Inscrições
O SENAI/SC está com

inscrições abertas para
os cursos técnicos em

Eletromecânica,
Eletrotécnica, Mecânica,
Redes de Computadores,
Estilismo e Vestuário.

�Tradição
o Círculo Italiano de

Jaraguá do Sul realiza nos

dias 6, 7 e 8 de julho,
'

tradicional Festa Italiana, no
Parque Municipal de
Eventos. Ingressos a venda
pelo fone 3370-8636.

-

• PREVISAO DO TEMPO

• ANIVERSÁRIOS

Tempo estável em Santa Catarina

Nevoeiros ao amanhecer e presença
de sol na maior parte do dia.
Temperatura baixa ao amanhece e em

elevação durante o dia. Vento de sul a
sudeste, com intensidade fraca a

.

moderada.

� Jaraquá do Sul e Região

-'

HOJE i) DOMINGO � SEGUNDA p) TERÇA ÔMíN: 8° C MiN: 8° C (� MíN: 8° C �. MiN: 8° C
MÁX: 18° C MÁX: 19° C MÁX: 20° C MÁX' 20° C
Sol Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

� Fases da lua

� LAGES
fv1íN: ?"I fv1ÁX: 20;(

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA � Legendas

1:) (�') � a Q .".
Enso!arado Parcialmente Nublado instávei CllUVGSn TrovoBda

nublado

LORIANÓPÓLlS
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

Eterna Magia
Nina diz que prometeu nunca mais se
apaixonar. Lucas pede uma chance e

lhe dá outro beijo. Rafael pede que
Loreta fique de cama. Peter diz á Eva

que seu tumor é inoperável e que ela
tem poucos meses de vida. Eva

exige que ninguém saiba, nem

mesmo Conrado. Lucas recebe o

convite para a entrega do prêmio no

Rio de Janeiro. Pérola iiga para Peter
e pergunta sobre Eva e ele garante
que está tudo bem. Carol diz a

Joaquim que sabe de tudo e pede
que ele não deixe Jair levarQuinzinho .

Joyce implora que Loreta não a

mande para casa. Medéia fala com

Zilda. Carol pede para conversar

com Marques. Matilde procura
Joaquim. Eva diz a Peter que quer
voltarpara Serranias.

•

� GLOBO -19H

Sete Pecados.
Beatriz confessa quedeu o dinheiro a

Pedro. Dante deixa claro que sua

dignidade não está à venda. Romeu
diz a Silas que não tem onde morar,
pedindo que o abrigue. Romeu

explica a Elias que quer se aproximar
de Juju, como se fosse pobre.
Clarice não consegue comprar os

ingredientes para uma encomenda,
pois seu cheque é recusado. Clarice
conta para Dante que estão sem

dinheiro no banco. Ágatha diz a

Beatriz que Dante precisa perder
mais dinheiro. Dante começa a

dirigir um táxi de frota. Barão
convoca Azucrim' para trabalhar na
boate ao lado de Ágatha . Beatriz leva
convites da inauguração para Dante
e Clarice. Ágatha promete ajudar
Beatriz.

Leonardo descobre uma pista de
Plínio com os capangas de Lucia.
Juarez o segue sem que ele saiba.
Stella e Marcelo encontram por
acaso Xico e Cléo no restaurante.

Constrangimento de Cléo. William
mostra a Marcelo a chave misteriosa
e diz que Drica pode estar correndo

perigo. Pedro e Nina passam a noite

juntos. Agenor é transferido da

prisão, e William, por acaso, vê o

momento da transferência. Vicente
conhece Laura. '

� GLOBO - 21 H

Paraíso Tropical'
Taís garante amar Zé Luiz como a um

filho. Hermínia diz ao juiz que Taís

sempre desprezou o avô, porque era

pobre. Dinorá, Paula, Daniel e Cássio
depôem a favor de Clemente. Zé Luiz
diz que se sente bem com Clemente
e Hermínia e não quer morar com
Taís. O juiz decide que Zé Luiz

permanece sob a guarda de
Clemente. Cássio sente ciúmes

quando Hermínia conta que Lúcia

viajou com Antenor. Vidal insiste em

sair com Gilda. Neli pede que Heitor
volte para casa. Heitor diz que Neli
não o respeita e que ele vai tentar ser
feliz longe dela. Daniel segue Ivan,
que percebe. Taís e Ivan apenas se

cumprimentam com um gesto de

cabeça.Odete e Yvone se mudam

para o Copamar. Antenor diz que
quer ter um filho com Lúcia. Evaldo
diz a Paula que quer denunclar Iaís.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol

..

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Inhame resmunga irritado pelo
dinheiro que perdeu nas apostas,
dizendo que Torres vai ter que bancar
seu prejuízo. Carlinhos o critica,
mandando-o calar a boca e sai.

Ameaçador, Inhame liga para Fausto.
Boria começa a contar' a Isis os

motivos por estar sendo procurado
pela Interpol e ela se apavora ao

lembrar que todas as memórias dele
estão registradas no laptop. Boris a

tranqüiliza afirmando que o laptop
está em local seguro.

t

W
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��GOLPE �.NÃO FALOU ��NO CINEM
Não satisfeita em dar um Iris Stefanelli postou enl, Segundo o site Glam

sumiço em Paula seú blog que não faloO
..

quase tudo certo par

(Alessandra Negrini) e nada a nenhum' jornal "história" de Paris Hilt

assumir o lugar dela, Taís sobre o fato de alguém a

ainda vai armar um golpe ter prejudicado na Globo. quem vai interpretar a

da barriga contra Daniel Segundo informações da patricinha? Lindsay L

(Fábio Assunção) em coluna Zapping, do jornal
Parece até que as

Paraíso Tropical. Ela Agora, a própria ex-BBB negociações entre o

estúdio responsável
descobre que está grávida comentou outro dia para atriz estão rolando s
de Ivan (Bruno Gagliasso), quem quisesse ouvir que'!') E, pra deixar o longa
mas dirá que o pai é o vencedor do BBB7 teria mais bizarro - ou seri

\ executivo, jáque se casou pedido à Globo para não confuso? -, a própria
com ele fingindo ser a irmã. renovar o contrato com a e mais Britney Spear
Mas Daniel estará fingindo loira que vence na próxima < as cantoras escolhida

que acredita ser o pai. Quarta. para a trilha sonora.

. ��FOLGA
Agora é oficial: Mariana
Ximenes informou através de
sua assessoria de imprensa
que não vai mais ser a

protagonista da próxima
novela das oito, "Duas Caras ", :

I

de Aguinaldo Silva. Ela ficará

pelo menos um ano de férias,
afastada das novelas da
Globo. Marjorie Estiano
assume o lugar de Mariana e

será Maria Paula, filha dos

personagens de Paulo Betti e
Patrícia Pillar, que morrem \

nos primeiros capítulos da
novela.

.. 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.

.. DIVIRTA-SE Mande sua piada para o Extra: .

extra@ocorreiodopovo.com.br :

Problema

Pedrinho chega da escola chorando:
- Mamãe, mamãel
- O que foi, meu .filho?
- Os outros meninos ... sniff... Ficam me chamando de

cabeção! Buuáá ...
- Não ligue para eles, meu filho! - consola a mãe.
- Mas é todo dia, mamãe! Não agüento mais!
- Então, por que você não bate neles?
- É que eles entram em umas ruas tão estreitas ...

Menino educado

O pedlatra pergunta ao garotinho:
- Como é o seu nome?
- Joãozinho - responde o menino. r;f<.iiillt o e 0:.11'

A mãe intervém:
- Menino, seja mais educado ... diga "senhor"!
- Tá bom, mãe! Meu nome é senhor Joãozinho!

, I
't \. )11>0,

" I
....... ' HI�

• HORÓSCOPO

Áries 20/3 a 20/4
Melhor esquecer que embaixo da cama você
tem um cofrinho, ariano. Ele pode até estar

meio ralinho, mas são os tostões que você
está guardando para o seu querido projeto,
para aquelas necessárias férias ... Você já
viu até onde, tantas vezes, suas

generosidades impensadas o levaram. Mude
o roteiro.

Touro 21/4 a 20/5
O que você projetava para daqui a alguns
anos pode começar a dar resultados bem
antes do esperado. Seus esforços estão
valendo a pena. Se você tem dificuldades

para fazer várias coisas ao mesmo tempo,
programe um treinamento. É isso aí, as
mudanças de paradigma estão chegando a

você,

, Gêmeos 21/5 a 20/6
Geminianos sao uma prolífera fonte de idéias.
Como as idéias estão no ar, não raro outros

realizam o que estes aéreos seres só

pensaram em fazer. E há ainda as que são

surrupiadas por espertinhos menos criativos,
mas com olhos e ouvidos atentos. Guarde

segredo de seu grande plano, só divulgue no

lançamento.

Câncer 21/6 a 21/7
Oba! A Lua é Cheia, animando a festa dos

caranguejos. Depois de hoje, você não
será mais o mesmo. Comemore seu

aniversário, mesmo que tenha passado ou

esteja por vir, celebre-se! Faça chuva ou

faça sol, só ou acompanhado, seu clima
não pode estar rneltror: é só abrir o radar e

deixar rolar.

Leão 22/7 a 22/8
E aí, leonino, que tal dar um jeito naqueles
velhos problemas que não conseguiu
resolver no passado e que seguem
interferindo no presente? Talvez você tenha
insistido em soluções que não se

adequavam à situação. A fase Cheia da Lua
é excelente para a meditação: você
finalmente pode ter uma luz.

Virgem 23/8 a 22/9
Já lhe deram todas as indicações e sinais,
talvez você não esteja querendo ver. Ou será

que realmente não está nem aí, não quer
saber de ninguém? Não feche portas assim,
sem mais, só porque as coisas parecem não
ser do jeito que você quer... Mantenha o

ambiente ventilado. Novos ares podem lhe
fazer bem.

Libra 23/9 a 22/10
O céu se abre para você, clareando seu

campo de visão. Sentir-se há alguns metros
do chão não será surpresa. Belos insights
sobre seus ideais, projetos e metas de vida

podem bater em sua antena, auxiliando a

definir coisas que há muito gravitam por sua
mente, pedindo direcionamento. Sempre
alerta!

Capricórnio 22/12, a 21/1
Ainda não notou que estão fazendo de tudo

para chamar sua atenção? Vão ter que se

jogar em cima de você? Pois é, mas
qualquer um sabe que essa técnica pode
surtir efeito contrário. Abra um sorriso, agite
sua bandeirinha. A Lua é Cheia em

Capricórnio e vai ser mais legal curti-Ia em

boa companhia.

Escorpião 23/10 a 21/11
Alguns retoques e chega, está na hora de
mostrar a obra. Se você continuar
trabalhando com seu ferrão de escultor,
certamente ainda encontrará algo a

melhorar: longa e infinita é a trilha da

perfeição. Há o risco, porém, que de tanto
talhar e martelar, você acabe reduzindo o

mármore a pó. Atchim!

Aquário 21/1 a 18/2
Zummm ... o pensamento voa veloz,
cruzando espaços, desdobrando a galáxia e

rodopiando por outros universos. Embora. '

aquarianos tenham uma mente muito esperta.
e aberta, às vezes, esbarram em seus

próprios conservadorismos e resistências,
travando sua evolução. Tudo pode ser

mudado.

Sagitário 22/11 a 21/12
Organizar a casa, esvaziar o lixo, encher a

geladeira e coisas que tais podem parecer
tarefas menores, comparadas às suas

grandes missões e compromissos com o

mundo ... Há detalhes de sua vida que só
você pode cuidar, necessidades que só você

pode suprir. Do caos à ordem, jornada
.

pessoal.

Peixes 19/2 a 19/3
Mundos e fundos em revolução, ondas pra
cá, ondas pra lá: o que vai pelas suas

veredas? Grandes mistérios, todos têm. Já

que a Lua está Cheia e ajuda a clarear
cantos escuros, aproveite a ocasião para
atualizar suas sondagens e investigações. O
inconsciente sempre garante algumas
surpresas.
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PESCADORES

O empresário Odir Persch
(2000 Auto Center), pescador
dos bons, ligou ontem para
este colunista, muito
entusiasmado com o objetivo
de festejar com os pescadores
da região. Eu explico: ele
pretende encampar a idéia e

promover no próximo ano

um dia de festa
exclusivamente para quem
adora esse esporte. O babado
deverá acontecer no mês de
junho de 2008. Volto ao

assunto. Lembrando: ontem,
dia 29, foi o Dia do Pescador.

STAMMTISCH

No próximo dia 14 de julho,
acontecerá em Guaramirim a

2' Stammtisch da cidade. A
festa vai reunir turmas de
toda a região norte de Santa
Catarina.

BOLA BRANCA

Olha, há os que criticam a

sua nova posição política, .

outros até elogiam, não vou
aqui entrar no mérito da
questão. Mas considero
bastante sensata a proposição
do vereador Ronaldo Raulino
visando à instalação em

Jaraguá de uma usina
termelétrica tendo como

energia utilizada para girar
seus geradores de eletricidade
a força térmica oriunda da
queima do lixo recolhido
diariamente. Calor da
combustão, algo em torno de
mil graus centígrados,
movimentaria a turbina que
daria origem ao processo.
Haveria geração de
eletricidade para vender,
destinação ambientalmente
correta do lixo e economia de
R$ 8 milhões/ano com o

transporte do lixo para
Brusque. Com a palavra!
ENTREVISTA '.

Hoje às 7h 30min, o Sr.
Werner Ricardo Voigt (oW
da WEG) será o entrevistado
do Jornal da 105 FM,
apresentado pelo competente
radialista Jailson Angeli. Vale
a pena conferir.

JUVENTUSjCRUZEIRO
Nos próximos dias 2, 3 e 4 de
agosto, o Grêmio Esportivo
Juventus, numa parceria com
o Cruzeiro de Belo
Horizonte, fará uma avaliação
(o tradicional "peneirão")
com jogadores da nossa

região. Quem.se der bem de
repente poderá ingressar no
time de base do futebol
mineiro. Maiores

informações pelo fone 3276-
3150

O NIVER DO TIO WIL

É bem hoje que o boa praça e

cornpetente personal trainner
Wilsinho Salves, o popular
TioWil, bate as taças, corta o

bolo e recebe os merecidos
cumprimentos pela troca de,
idade. Um abraço, irmão!.

O CORREIO DO POVO

,

Por Moa Gonçalves - moagonçalves@netuno,com,br

PALESTRA

Na próxima semana, quem estará novamente em [aragua do Sul seráo renomado palestrante Elias
Lourenço, que falará sobre "Sete atitudes para tornar sua empresa ainda mais forte e lucrativa". O
evento, já coroado de êxito, acontece na terça-feira (03) no Pequeno Teatro da Scar e é voltado
especialmente para empresários, diretores e executivos.

Apaixonados: Marco Antonio, da loja Extreme, e Simone Cristina Coelho comemoram amanh�
dois anos de namoro.

• mCA DE SÁBADO
i-Ãssistir-ilO--
I Programa Moa Gonçalves,

<'

.1 pela Rede TV Sul,

I às 18h 30min

FRASE DO DIA

"Nós

poderíamos ser

muito melhores
se não quiséssemos ser

tão bons" - Freud

• mCA DE DOMINGO

Gom-a;-::�c-er:���--�---
I jogar uma sinuquinha no

I
Bar do Oca

,--------

t

Hoje é dia de caldo de peixe e muita tainha assada para comemorar a idade nova de Priscila Jensen
Hohl, em Guaramirirn.

• TE CO�!TEU
O meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para Teco
Barato, figura amiga e gente boa, com quem fazia tempo que eu
não conversava e ontem tive o prazer imenso de trocar algumas
palavras por telefone.

Ontem, quem esteve com a família degustando as delí�ias da
Choperia Academia do Chope foi o empresário Márcio
Menegotti Shunke.
**

O presidente da Acijs, Paulo Chiodini e mais uma trupe de
empresários de Jaraguá embarcam na segunda-feira rumo à
Alemanha. Eles participarão de várias feiras na cidade de
Munique.
**

Hoje à noite na Bierbude tem show com os cantores Júnior é'
Regina, de Blumenau. Vale a pena conferir.
**

Neste momento, a primeira Stammtisch Bem No Meio do
Mato, no Casarão dos Pruds, pilotada pelo amigo Adrianinho
junkes, já deve estar amil. O babado vai até as 18 horas.

Pra quem quer curtir algo diferente, hoje tem a Noite Mexicana
noHotel EstânciaRibeirão Grande.

Amanhã, o jovem Marco Antonio Pereira Martins, da loja
E�reme, festeja com a bonita namorada Simoni Cristina
Coelho dois anos demuita paixão.

Hoje, a partir das 11 horas da manhã, tem feijoada na MBB,
AssociaçãoAtlética do Banco do Brasil.

Ag�nde: dia 26 de julho, na Arena Multiuso, tem show com o

grupo gaúcho Papas da Língua.

Está acontecendo no Parque Municipal de Eventos. a Inspeção
Veicular. Leve 1 kg de alimento não perecível e ganhe uma revisão,
gratuita no seu carrão.

A DICA DE HOJE É:

A VOLTA DOS BRAVOS

Guerra
Com Samuell Jackson, Jessica
Bial, Brian Presley e Curtis

Jackson32752058/99320502

o romancista,
,

dramaturgo e

editor Carlos
Henrique
Schroeder,
escolhido pela
comunidade
artística como

patrono da l'
Feira do Livro de
Jaraguá do Sul,
embarca dia 04
para a Festa
Literária
Internacional de
Paraty.

O boa praça Eder,
o popular Shrek,
do Srnurf '.s trocou
idade nova ontem

(29).

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessói'ios
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