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SUBIU I

Passagens de
ônibus estão
mais caras

Passagens de ônibus
interestaduais e

internacionais foram

majoradas. Desde o início da
semana estão custando 4,08%
a máis.• 5
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Lei do nepotismo
mareou debates
no Legislativo .3 Empresa diz que fez a sua parte e que agora cabe à prefeitura acabar a nbra

Samuel Lopes preparado
para estrear no Pan 2007

o atirador jaraguaense embarca no dia 11 e disse que
nunca se preparou tanto para uma competição. Ele vai
brigar contra o favoritismo de norte-americanos,
canadenses e cubanos. • 8
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Figueirinha espera pela escola nova

CDr. rrliiago 'MonseffBorela
C'R_O/SC-8.421

'JvIestre em Impiantodontia
Especialista em Impiantodontia
Especialista em Perioáontia
CEínica Çiera{
Próteses Tel.: (47) 3055-2796

Rua João Marcato, 1'03 - Centro - Jaraguá do Sul
E-mail: clinicasorrident@superig.com.br

INCENTIVOS

Projeto ajuda
empresas a

gerar vagas
. • Secretário do
Desenvolvimento
Econômico pede aprovação
de projeto na Câmara.• 3
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ENTREVISTA

Rede mostra

ações e novos

.5 procedimentos. 4
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OPINIAO
• EDITORIAL

OS dois gumes
Puxadas por setores

importantes para a economia
de Santa Catarina, como ali
mentos, máquinas e equipa
mentos, papel e celulose e

produtos de metal, as vendas
reais da indústria catarinense
cresceram 8,18% entre

janeiro e maio na compa

ração com o mesmo período
do ano passado, mais que o

dobro damédia nacional, que
ficou em4%.

Esta boa notícia divulgada
pela Fiesc veio acompanhada
de uma outra -pu melhor de
duas outras, uma boa e outra

ruim para o setor industrial:
o fornecimento .de energia
elétrica para os próximos anos
no Brasil deverá ser garantido
sem maiores riscos de racio
namento, mas com tendência
de alta nos preços.

Esse foi o cenário apre-

o fornecimento de energia
elétrica para os próximos
no Brasil deverá ser
garantido sem maiores
riscos"

sentado a mais de 70 exe

cutivos de todo o Estado
durante a reunião da Câmara

.

de Assuntos de Energia da

Federação das Indústrias. O
diretor de estudos de energia
elétrica da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) do
Ministério das Minas e

Energia, José Carlos de

.

Miranda Farias, apresentou o

plano do Governo para ex

pansão do setor elétrico no

período 2007 -2016.
Segundo o diretor, os

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

leilões que o Governo irá

promover ainda este ano e nos

próximos, aliado a grande
variedade projetos em

andamentos de várias fontes
de energia ·diferentes, deve
rão garantir o fornecimento
energético ao país no curto e

médio prazo. No entanto, ele
destacou que, para garantir a
geração como previsto, é alta
a probabilídade de uma

utilização cada vez maior de
usinas termelétricas, movidas
a carvão, coque de petróleo,
óleo combustível ou gás
natural, que sâo mais caras e

. tambémmais poluentes.
Este é o preço altíssimo que

nos cobra agora a falta de
investimentos em infra
estrutura, que vem de mais de
uma década. Temos que correr
contra o tempo, uma tarefa
que todos sabem ser dificílima.

• ENTRE ASPAS

" Os setores mais reacionários da ultradireita criam obstáculos à entrada da
Venezuela no Mercosul".

• ., � ( • OJ ;('.('.)1) \)1'I,)',·IJ�·1 �i ... f

Jorge ROdríguez, vice-presidente da Venezuela, criticando ademora do Brasil em
ratificar a adesão de seu país ao Mercosul.

"Vou provar para vocês que não sou esse monstro".
Rômulo Arantes Neto, protagonista da novela "Malhação", da TV Globo, acusado, com dois
amigos, de agredir uma garota de programa, no Rio de Janeiro

.'

• PONTO DE VISTA·

A importância da qualificação do
comércio frente à

competitividade do setor

Ao falar em [aragua do Sul,
durante evento realizado pela
ACI]S, APEVI e CDL, o consul
torMarcos Gouvêa de Souza, um
dos principais estudiosos do

comportamento do varejo no

País, deixou uma importante
mensagem aos empresários do
setor.

O comércio tradicional,
aquele em que as pessoas ti

nham tempo para percorrer
várias lojas em busca para

adquirir um produto, ficou para
trás. De certa forma, explicou o

especialista, o Brasil vem sendo
engolido pela globalização da
atividade varejista, fazendo
com que as redes tradicionais
precisem agregar novos valores
aos seus negócios.

Com a velocidade dos tem

pos atuais, em que somos

empurrados ao consumo por
mecanismos da modernidade

.

como a comunicação via inter-'

net e via celular, as opções de
escolha também são imensas e

o poder de decisão no momen
to da compra também fica mais

rápido', Com isso, as lojas
precisam oferecer diferenciais,
agregandomaior valor aos seus
produtos e serviços.

Como o setor é dominado
pelas grandes potências, Marcos
Gouvêa sugere que os pequenos
e médios empreendimentos
também sejam criativos, bus
cando essas articulações, citan
do a oferta de serviços ou ativi
dades de conveniência como

uma forma salutar de enfrentar
a concorrência.

'O grande segredo, contudo,
sempre vai ser dar boa resposta
ao cliente no momento do

negócio. Virtual ou não, o co

mércio sempre vai ter pessoas
de um e do outro lado das pon
tas da relação vendedor-con
sumidor. É nesse sentido que a

,

.Carla Schreiner
Reitora da UNERJ -

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul

melhoria da gestão do negócio
ganha ênfase. Sintonizada com

. essa exigência, é que a UNER]
desenvolveu o projeto do pri
meiro curso de nível superior
visando oferecer ao mercado

tecnólogos em Gestão Comer
cial - Ênfase em Varejo e Servi

ços. Como sempre acontece

com as graduações que aUNER]
coloca à disposição da nossa

região, o novo curso - assim co

mo Design e de Negócios Imo
biliários, as duas outras novi

dades do Seletivo UNER], cujas
inscrições gratuitas prosseguem
até o próximo dia 10 - foi
formatado sob medida para o

contexto local,' em parceria com
a Câmarade Dirigentes Lojistas,
objetivando formar profis
sionais capazes de gerir unidades
de negócios comerciais volta
das ao varejo e serviços, bem
como desenvolver empreen
dimentos próprios .

Diretor: Francisco Alves
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• DOS BLOGS
mDiRCEU
Constituinte ou

Plebiscito?
o fracasso da reforma política
na Câmara dos Deputados
recoloca uma questão que
parecia esquecida ou

abandonada na agenda
política do país. Será preciso
realizar uma Constituinte ou

um plebiscito para aprovar
uma verdadeira reforma

política no Brasíl? Nunca,
como hoje, esteve tão na

ordem do dia a necessidade
de uma reforma política. Em
especial entre os que,
esperavam. que a Câmara dos
Deputados aprovasse a

reforma política, uma vez que
o Senado já cumpriu, há
anos, sua tarefa: votou e

aprovou todos os itens da
reforma - voto em lista
fechada, financiamento
,R9blic9A_�s ,Ç,�I]l_Qª�has,
fidelidade partidária e

vedação de coligação em

eleições proporcionais - que
agora estão em discussão na

Câmara.

�bIOgdOdjrCeu.blig.ig,COm,br

• DO LEITOR

Repúdio
Com freqüência somos

enganados por. imagens e

palavras bonitas, dis
paradas em frente as

câmeras de TV, quando
acordamos dessa ilusão,
somos obrigados a nos de
parar com o país que cria
mos com os soures de nos

sos pais, avós e com nosso

título de, .otário. Sim por
que é isso que sou, pois não
luto verdadeiramente pelos
ideais de justiça, liberdade
e igualdade. Reunido no

bar ou em casa de algum
colega, desço o pau nos ho
mens que têm o poder dife
renciador em suas mãos, e

nada fazem.

hidMMCHAGAS
Afórmula
do {eCeSSO
Apesar das críticas à falta
de transparência nos gastos
com obras e à ausência de
mecanismos mais eficientes
para fiscalizá-los, do ponto
de vista dos partidos 'a LDO
está redondinha. Ou seja,
passa fácil numa votação do
Congresso. O problema todo
é a obstrução que a

oposição prometeu fazer em
todas as sessões que forem
presididas por Renan
�Iheiros. Se isso ocorrer de
fato, pocfe complicar a

votação da LDO e o .

Congresso não entra em

recesso dia 18. Então, qual é
a fórmula que está sendo
negociada? Simples. Renan
terá um compromisso
inadiável fora de Brasília no

dia da votação da LDO. Será
substituído na sessão do
Congresso, a LDO será
votada e todos partem
felizes e contentes para as

férias.

4J blogdosblogs.bllg.ig,com.br

J

Cadê a urgência da

mudança? Ficou para trás,
se perdeu no cotidiano, na
mesmice de nossos dias,
enquanto isso, no sofá da
minha casa, eu assisto com

a boca entre aberta, as no

tícias de mulheres e crian

ças estupradas, idosos mor

rendo em más'e bandidos
levando a dignidade de

. milhares de brasileiros junto
com seus talões de cheque,
cartões de crédito.

E os companheiros da
época de eleição, de apertos
de mãos, tapinhas nas cos

tas, a onde estão? Lá no se

nado travando duelos
partidários, votando assun-

aVi

J3J
Outro dia alguém falou qUAL
acha legál o fato de eu não
ser preconceituoso e ter
olho para ver filmes que q�
outros críticos desprezam. �
A. nova a�ima�ão da

. �:1
DlsneY/Plxar e maravilhosa .

A grandé animação da Pi5làf
para mim é Procurando )OV

Nerno, que me toca, de úHf
jeito que poucos filmes £1m2
live action me atinge. Tiv�Í�
mesma sensação com ).81

Ratatouille. Achei o rato q-qr) I

quer ser chef um J"
personagem muito eb

simpático e divertido. O eb
filme tem uma cena que tHtI
nunca vi, nem em live srq
action. Achei uma coisa'lIÍ1
extraordinárla que tenho �
medo de dizer - vejam! �qp
é tão sofisticada na sua '

eb
simplicidade, que dá par� B
entender por que RatatoUl�e
teve a segunda pior 'estr&aq
t

. -

d
Wj

en re as arurnaçoes a
IBn

Disney/Pixar.

81q
4:)bIOg,estadao,com.br/blog/merten r� �

21II

cob

l)q
,1
ü�1
8J

iO(
'IEq
rso

tos de seus interesses o��e
te�ce,iros, par� benefb"á0
propno e postenor vantagem
política. E mais uma vei/'6s '

ideais de luta pelo pov�
para o povo, saúde e ed\liEã�

_ çâo, e outras promessas lQj_'i1e

�fizeram milhares de bran- I

leiros votarem nesses rew,tf- i
sentantes, foram deixados. I

de lado. I

E quanto a nós, seguifTals
nossas vidas rez andc a

Deus, pedindo o dia em �ue
a vergonha e a 'decêde1a
toquem à consciência ;êl\lís
nossos 'companheiros vei!@Q.

dores, prefeitos, deputam,'
senadores e nosso prt@
dente, eu votei em ti! 1£1

• Wagner Vieira
Tintureiro - Malwee

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac _, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-ml!i�
redação@9correiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Ca��Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados), ',O.
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�EGlSLATIVO: CÂMARA ENTRA EM RECESSO COM 180 PROJETOS VOTADOS
,

i·· ei que proíbe o nepotismo
,/'

arcou o primeiro semestre
Novo desafio

JJãTa o ano é
L a>i>rojeto da

área azul

CELSO MACHADO
JARAGUÁ DO SUL
Oi

E� recesso de 15 dias a

p�hir da próxima segunda
feifa, a Câmara de Vereadores
fecha o primeiro semestre do
Sé .

d�pp sem perspectivas e con-

vocação de sessões extraor

dinárias, que em Jaraguá do

SI�' a exemplo demunicípios
}{it,inhos, não são remune

radas. Em plenário, nestes

�F�meiros seis meses do ano,

,.� Câmara votou 180 projetos
de todos os gêneros, amaioria
de origem do Executivo,
rriuitos deles permitindo à

prefeitura contratar emprés
timos expressivos para a exe

@H'ção de importantes obras
'tras áreas de infra-estrutura,
de habitação e esportes, como
a ,Arena Jaraguá, por exem
aLii Mas.entre todos os oroipIo. as, entre to os os proje-
1)1'
tós que passaram pelo ple-
nário do Legislativo, um em

especial teve repercussão
destacada: a proibição da

prática do nepotismo, aten-

.endo deterrninação do Mi
nistério Público mas amplia
do, impedindo a contratação

Volume de trabalho nas comissões técnicas permanentes e em plenário foi expressivo

de parentes do prefeito, vi�>
e secretários até terceiro grau
(a recomendação do MP
estabelecia parentesco até

segundo grau). A partir de 30
de maio último, o Executivo
passou a ter 90 dias para cum

prir a lei promulgada naquele
dia pelo presidente da Câma

ra, Rudolfo Gesser (PP). Num
primeiro momento disposta a

mover umaAdin (AçãoDire
ta de Inconstitucionalidade)
a Procuradoria Geral do

Município recuou. Aprovada
por unanimidade, a lei anti

nepotismo tramitou por cinco
vezes no legislativo nos últi
mos seis anos. Em quatro
oportunidades os projetos

aéãbaram arquivados por
vontade da maioria dos ve

readores que representavam,
então, a base de apoio do

prefeito Moacir Bertoldi

(PR), hoje esfacelada. Coma

parentes diretos o prefeito
teria apenas um irmão e a mu

lher. Para o segundo semestre,
analisa o líder da bancada do

PSDB, Eugênio Moretti

Garcia, a Câmara tem um

novo desafio que é discutir e
votar projeto de lei do Exe
cutivo restabelecendo o siste

ma de cobrança de estaciona
mento em vias públicas' na
área central da cidade. O
vereador adianta ser a favor
do sistema, "é um mal neces-

Pois é
Marcada para segunda

feira, 19 horas, no plenário da
Câmara de Vereadores de

[oinville audiência pública
para debater a construção de
campus daUFCS. Lá, é claro.
"'tom presença do reitor Lúcio

'13otelho, empresários, secre-
fIlgr . _

�(t,ano de Educaçao Paulo

�auer, SDR, prefeitura e os

_. J,ganizadores: deputado
=.;G{arlito Merss (PT) e sena

-.clora Ideli Salvatti (PT):
- 'P''Úxando pra lá, é claro.
�()h

il'Sintomático 1
B r

"\ Ontem, membros do PSB
_ [J jJ
B��tadual e filiados de Bal-

28,eário Camboriú, com a pre
- sença do presidente estadual
.aio partido, deputado federal
-Djalma Berger, manifes-'
taram o apoio do partido à

- ::pTé-candidatura do depu
tado estadual Edson Piri

quito (PMDB), eleito em

006, à prefeitura daquela
cidade.

Vagas
Em 2008 deve estar

implantado o processo de

compra de vagas em

universidades catarinenses

para alunos carentes.Através
de convênios com insti

tuições de ensino superior
privadas. Iniciativa do depu
tado Clésio Salvaro (PSDB)
e tem apoio da diretora de
ensino superior do Estado,
Mariléia Gastaldi. As con

versas estão bastante adian
tadas.

Sintomático '2
Visto isso, seria um indício
de que em Jaraguá do Sul,
com a cúpula do PSB des
tronada pelo deputado Ber

ger, que deu o comando do

partido ao chefe de Comuni- .

cação da prefeitura Celso

Pirmann, estaria tal compo
sição em discussão no balcão
de negócios que se abre a ca

da eleição? Não é de se

duvidar.

sário", mas acha que a deci
são não deve ser tomada
isoladamente pelo Legislati
vo. Eugênio defende a

realização de pelomenos uma
audiência pública, que já foi

sugerido pela vereadora
Maristela Menel (sem par

tido) . O presidente da Câma

ra, Rudolfo Gesser (PP)
descartou o regime de urgên
cia para o projeto como pre
tendia o prefeito. Até porque,
acatado o pedido o projeto
teria de ser votado num prazo
de trinta dias sob pena de,.
após isso, o Legislativo ficar

legalmente impedido de votar
qualquer outra proposição até
aprovar ou rejeitar.

O CORREIO DO POVO

Silveira pede que lei de
i.ncentivos seja votada
Jaraguá do Sul

O Secretário de Desenvol
vimento Econômico, Márcio
Manoel da Silveira, a convite
doVereador JurandirMichels
(PV), foi à Câmara de Verea
dores na noite de quinta-feira
para explanações sobre o

FórumMunicipal da Micro e

Pequena Empresa. Ele desta

cou, entre outros pontos, que
os estudos para a elaboração
da lei geral municipal das
micro e pequenas empresas
estão bastante adiantados e

têm como base as legislações
de referência do país, que são

as dos municípios de Marin-
· gá, Cariacica e Petrópolis,
além de 5 audiências públi
cas. Silveira pediu à Câmara

que encaminhe correspon

dência à CasaCivil, em Brasí

lia, pedindo alteração do

artigo da lei do "Super
simples", por que Santa Cata-

rina é o único Estado que tem
uma lei onde amicro empresa
dá o benefício do crédito à

grande empresa, quando da
venda de seus produtos. Na

questão da compras públicas,
falou do projeto de lei de
autoria do Vereador [urandir
Michels (PV), que obriga o

Executivo municipal a con

ceder tratamento diferen
ciado e simplificado para as

micro e empresas de pequeno
porte, nas contratações públi
cas, de até R$ 80.000,00, esti
mulando o empreendedo
rismo, criando empregos no

município e região. Apelou
para que o projeto seja
aprovado logo para.que entre
em vigor o quanto' antes. O
Vereador Jaime Negherbon
sugeriu que o Executivo faça
projeto para isentar as

microempresas nos seis

primeiros meses de atividades,
como forma de incentivo.

CÉSAR .JUNKES/OCP

Secretário foi à Câmara falar sobre lei geral para empresas

Como resolver?

A conferir
Nos discursos que faz em

reuniões com a comunidade,
o prefeito- Moacir Bertoldi
(PR) tem repetido algumas
promessas da campanha de

2004 ainda não cumpridas.
Pelo volume de obras citadas
e diante dos recursos

necessários, leva a presumir
que aposta em um novo

mandato.

D·oidão
DIYULGAÇÁO

Coitados
Tramita na Assembléia Legislativa projeto, que prevê a

·

obrigatoriedade do governo do Estado na criação de .

unidades com pessoal especializado nas áreas de geriatria e

· gerontologia social. Os hospitais da rede pública também
terão que possuir leitos, ambulatórios e consultórios
destinados exclusivamente aos idosos, que ainda terão

prioridadenamarcação de exames, transplantes e cirurgias.
Com a rede pública caindo aos pedaços, será somais uma

lei. Infelizmente.

.

Em todas as grandes e médias cidades do Estado há um

problema crônico e cada vez mais acentuado de médicos
em especialidades nos unidades de saúde e pronto
atendimentos. Uma das razões é o salário pago, bem inferior
ao que é oferecido em municípios de pequeno porte, basta
ver salários oferecidos em concursos públicos. Ninguém quer
ir para o interior. Além do que, os que estão em centros

urbanos maiores não aceitam trabalhar só para omunicípio.
Querem tempo para seus consultórios e hospitais:

Zero
Santa Catarina tem o menor índice de criminalidade do

país se comparado a outros estados. Embora a altíssimo em
cidades como Florianópolis, São José, Palhoça e [oinville,
por exemplo. Como em Brasília a análise é global e não

pontual, deve ser por isso que o tal PAC não tenha destinado
um centavo sequer para a segurança pública catarinense.

Entre segunda e quinta
feita à noiteaquele "par
instalado no semáforo

ProcópioGomes, em frente
à escolaCanguru, disparou
adoidado e gireto, até para
quem trafegava a' dez por
hora. Portanto, se alguém
foi multado pode e deve
recorrer.

Ninguém
Para 2008, apenas uma

certeza: nenhum partido
disputará a eleição ma

joritária com chapa pura em
Jaraguá do Sul. Porque, até
lá, nenhum terá nome com

densidade eleitoral
suficiente para suplantar
adversários sem necessidade
de alianças. Seria suicídio
anunciado.
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CÉLIA REGINA LOPES, VICE-PRESIDENTE DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER

O CORREIO DO poVO

'Humanizar o atendimento. ao paciente é nossa missão OJ

9::'

"

EJ

!lI.. .

o

liza em tomo de 600 aten

qJmentos por mês. Os

serviços realizados são os

exames de colo de útero e

toque de mama, encami
nhamento para mamografia
(radiografia. da mama),
ecografia (ul tra- sonografia
da mama) e biópsia (coleta
de amostra do nódulo para

diagnóstico), além de visitas .

aos pacientes nas casas,

hospitais e na oncoclínica,
para dar apoio psicológico.

Também distribuímos
cestas básicas e remédios

para pacientes carentes e

familiares . (atualmente
auxiliamos 32 famílias)

.

e

.
realizamos campanhas de

prevenção ao câncer. As

orientações são realizadas na

própria sede, em escolas,
entidades, empresas e ações
comunitárias.
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Correio do Povo - O

que é a Rede Feminina de
Combate ao Câncer?

Célia Lopes - A Rede
Feminina é uma instituição
sem fins lucrativos que luta

pela prevenção e combate'
ao câncer e atu�l�ente
conta com 11 funcionárias
e 60 voluntárias. Nossa mis
são é humanizar o aten

dimento ao paciente com.
.

câncer, adaptando ações às

puas necessidades e exigên- .

cias durante o período de
tratamento.

tura, junto ao Posto de
Saúde da Reinoldo Rau. Em

1988, a Prefeitura doou o
.

terreno na Rua Procópio
Gomes, onde foi instalado o

prédio que funciona até

hoje. A sede foi inaugurada
em maio de 1991.

"

,

Nossa missão é
humanizar .0
atendimento ao

paciente com
.

oãncer, adaptando
.ações às ·suas,.
necessid.ades e

exigências"

ill

or.
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E1 CP - Como nasceu a

unidade de Jaraguá do Sul?
Célia - A organização

surgiu por iniciativa das

participantes do Lions Club
Centro e contou com o

apoio de outras mulheresda
sociedade. A instituição
começou a funcionar no dia
5 de maio de 1987, num
espaço cedido. pela Prefei-

CP - Como é o

atendimento às mulheres

ar;

(i-:,.

CP - Quais são os aten

dimentos realizados e quan
tas mulheres são atendidas

por mês?
Célia .: A entidade rea-

8C
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CP - Como a entidade
se mantém?
Célia - Por meio' de

doações, convênio com a

Prefeitura, rifas e eventos -

como a Tarde Cor-ele-Rosa
e a Noite das Sopas - e de
um bazar de roupas novas e

seminovas, que funciona na

própria entidade.

CP - Quais os principais
.
projetos da entidade?

Célia '- Pre.tendemos

ampÍiar a sede e o número
de funcionárias e volun

tárias, já que a região está se

desenvolvendo e o número

de atendimentos está au

mentando. Para isso, vamos
contar com o apoio da
comunidade em geral e

programar promoções e

eventos para arrecadar
recursos.

.

Cp....; Como. a senhora
avalia a trajetória da

Superação é a

palavra que melhor
resume a trajetória
da entidade. Temos
muito a agradecer
pelo auxílio que
recebemos"

mastectomizadas?
Célia - O atendimento

engloba terapia ocupacio
nal, apoio psicológico, cur
sos manuais, drenagem
linfática (estimulação da

circulação linfática), reiki
(terapia através' da imposi
ção das mãos}, viagens de
lazer � outros serviços. Tam
bém fornecemos às pacien
tes próteses artesanais e

emprestamos próteses capi
lares.

Ampliar emelhorar o atendimento aos

atendimentos portadores de câncer é a

missão da Rede Feminina de Combate ao

Câncer de Jaraguá do Sul, que completou.
20 anos no dia 5 demaio. Formada por 60 .-

-v-:

voluntárias e 11 funcionárias, a entídadér) �

realiza cerca de 600 atendimentos por
mês.

Além de realizar exames preventives e

encaminhar portadoras de câncer para
exames especiais, a insti�uição realiza
outros serviços na área social. Entre as

ações está a visitação de pacientes em

casa, hospitais e clínicas, a distribuição de
cestas básicas às portadoras carentes e o

acompanhamento psicológico das
mulheres mastectomizadas (que
precisaram retirar o seio por causa do

câncer).
N a visão da vice-presidente da.

entidade,Célia Regina Lopes, a trajetóri�
da entidade nesses 20 anos de existência
é de "superação". Ela revelou a

necessidade de ampliar a sede e reforçou
a importância da comunidade no processo
de melhoria contínua dos atendimentos.

Os planos da entidade, bem como os

atendimentos realizados e os desafios das
voluntárias você acompanha na entrevista
abaixo.

Graças às,
voluntárias'e a

ajuda da

entidade nesses 20 anos?
Célia - Acredito que '3

"superação" é a palavra que 3

melhor resume a trajetória da £,

entidade. Graças às volun- '1

tárias e a ajuda da com.r- -�
nidade estamos ampliando e'l
melhorando o atendimento o:

a cada dia. Temos muito a B

agradecer a comunidade por 1(

todo o auxílio que temos �c

recebido. Isso faz com que 5J

todos os planos da entidade el

sejam bem-sucedidos.
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EDUCAÇÃO: MORADORES REIVINDICAM O TÉRMINO DA ESCOLA DA FIGUEIRINHA
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e
� População quer a obra pronta para o ano que vem

Pedreira Rio Branco
201 afirma que concluíu
B ' a parte que lhes cabia
OB no compromisso
vo

00 OSNI ALVES
t GUARAMIRIM:J.

'roc
Moradores da Figuei-

rinha estão se organizando
� �

para- reivindicar o término
in da construção da Escola

Municipal de Educação
Básica Roberto José Junckes
que está há três meses com

�b as obras paradas. Os 60
alunos que deveriam estar

estudando nela estão carni
nhando cinco quilômetros

3lJ todos' cis dias até a Escola
Germano Lafin, na Ilha: da

Figueira, a mais de um ano

J quando começaram as

construções da nova escola.
Funcionários da Pedreira

Rio Branco que pediram
para não ser identificados
afirmaram que a parte que

.ssi

ob

lhes cabia na construção da Verbinem.
nova sede. da escola já está O CASO - O bairro da

pronta e que foram gastos Figueirinha contava com

aproximadamente R$ 120 uma escola há 35 anos

mil para conclusão da servindo a comunidade. Na

primeira etapa. "O que com- instalação da Pedreira Rio

petia a nós está concluído, Branco (em frente à antiga
não queremos falar a escola), moradores fecha
respeito por ordem QOs ram as ruas pedindo que a

proprietários da empresa, empresa não se fixa-se no

porém o término da obra é local devido ao excesso de
com o prefeito (Mário barulho, das explosões, do
Peiexer, de Guaramirim)" pó levantado pela tr i

afirmou o funcionário. Para' turação de pedra brita e o

Maria do N ascimen to tráfego intenso de c a

lzidoro, que faz parte da minhões. Um acordo entre

Associação de Moradores, a empresa, moradores e

movimentos estão sendo políticos viabilizou a cons

organizados para pressionar trução de uma =ova escola,
a prefeitura a entregar logo distante d: .e de da
a escola, empresa. Já :_.; passaram

. O Correio do Povo mais de 12 meses sem que
tentou na manhã de sexta- a escola tenha sido en

feira ouvir o prefeitoMari� tregue e ainda 'falta o
r:7

Sérgio Peixerrrnas ele não se reboco, a pintura, a colo-
encontrava na Prefeitura e cação de portas e o muro de .

não foi localizado. Da proteção, além do mobi
mesmaformaosecretáriode liário e outros equipa-
Planejamento Valério mentos. A nova escola da Figueirinha não têm previsão para ser entregue a princípio

.2C

20 Passagens de ônibus estão 4,8% mais caras
sra JARAGUÁ DO SUL

Mês de férias escolares,
julho também registra novo

aumento das passagens de
ônibus interestaduais einter
nacionais. Desde o início da

semana, as empresas respon
sáveis por transporte para
outros estados e países acres
centaram 4,8% às tarifas.

O aumento representa, por
exemplo, R$ 5 a mais no

trajeto Jaraguá do Sul- Rio
de Janeiro. Antes a passagem��_
em ir a custava R$ 118 e ago

ra, R$ 123. Na Penha/Itape
mirim R$ 95 ao invés de R$
91 até Porto Alegre.

N a Viação Catarinense
acontece o mesmo. Conforme
Nelson Zipf, gerente do gui
chê jaraguaense, sair da
cidade rumo a Curitiba, no

, -

obi

PIERO RAGAZZI/OCP

Passageiro desembolsa 4,8% mais

Paraná, custa hoje R$ 21,28.
Antes o preço era R$ 20,35.
No caso das viagens à capital
paulista, o reajuste foi de R$
3,20 nos ônibus convencionais
e R$ 3,94 na categoria
executiva. A empresa União
ainda está atualizando os

valores e preferiu não infer
má-los.
A mudança na tabela é

autorizada pela ANTT

(AgênciaNacional de Trans
portes Terrestres) e publicada
no Diário Oficial no final do
mês passado. Segundo expli
cações vindas da instituição,
o cálculo tem como base os

índices de preços dos com

bustíveis, lubrificantes, mão
de-obra, peças e acessórios e

uma correção no aumento de
2005.

MOVIMENTAÇÃO - As

empresas que atendem [ara
guá do Sul esperam cresci
mento no número de passa
geirosmesmo com o aumento

nas tarifas. De acordo com

Nelson Zipf, a estimativa é de
30% a 40% amais de usuários
durante o mês de julho, fato
motivado pelas férias escola
res. Omovimentomaior deve
ser registrado a partir da

próxima semana. (KE)

Entidade cobra mais agilidade para tratamentosorne
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A Sociedade sem Câncer,
organização que presta
assessoria jurídica aos porta
dores da doença, encaminhou
requerimento ao Conselho

Municipal de Saúde solici
tando a lista mensal dos pa
cientes que estão na fila de

espera para tratamento pelo
SUS. Um dos objetivos é

garantir' que a quimioterapia
inicie em, nomáximo, 15 dias.

A entidade também exige que
sejam adotadas medidas para

que os recursos sejam voltados

prioritariamente à pacientes
carentes.

O presidente da entidade,
Jeison Giovani Heiler, disse
que a instituição constatou, por
meio de denúncia de paciente,
que algumas pessoas aguar
davam tratamento contra

câncer há mais de seis meses..

"Constatamos que havia 28

pessoas na .lista de espera da

Prefeitura até dia 21 de junho,
e que algumas morreram sem

receber o tratamento", lamen
tou: Segundo ele, funcionária
da Secretaría de Saúde teria
informado que a demora no

atendimento deve-se à falta de
recursos para o tratamento da

doença. A diretora de saúde
pública, Iuá Guenther, disse
que vai avaliar os dados do
levantamento e afirmou que a

secretaria dá prioridade para os
casos mais urgentes.

Motorista na contramão bate em ônibus no Centro
JARAGUÁ DO SUL

A sinalização defícíente
.

das ruas centrais da cidade
Causou mais um acidente na

manhã de ontem. O técnico
comercial Luis Eduardo
Valente, de Novo Hamburgo,
não percebeu que estava na

contramão até se deparar com
um ônibus da Viação Cana

rinho, na Rua MaxWilhelm,
Bairro Baependi, nas proxi
midades da ponte Olavo

_

Marquardt.
O automóvel Fox, teve a

. lateral esquerda danificada por
causa do impacto. Já no ônibus
houve apenas um amassado na
lataria acima do pneu dian
teiro, mas os passageiros foram
obrigados a embarcar em outro

veículo para então seguir rumo
a Schroeder.

PIERO RAGAZZI/OCP

Carro teve a lateral danificada

Conforme Valente, esta foi
a segunda vez que passou por
Jaraguá do.Sul e não sabia das
mudanças / ocorridas no

trânsito. Ele se enganou com

a sinalização existente naMax
Wilhelm e quando percebeu
a direção contrária era tarde
demais. "Se a rua é com mão

única não há lógica para as

tartarugas no meio da pista.
Além disso, a seta de-sentido

só aparece na curva da

ponte", reclamou.
Segundo policiais que

atenderam a ocorrência, o
motorista tem razão e é
comum outros condutores
serem vistos na mesma

situação. "As pessoas de fora
se confundem bastante",
explicou um deles que

preferiu não se identificar,
Outro local flagrado sem

placa indicativa é no trecho
da Rua João Marcatto que
liga as' avenidas Marechal
Deodoro da Fonseca e Rei
noldo Rau. Também na ma

nhã de ontem, um carro foi
visto entrando na contramão
neste local. O Correio do
Povo procurou o secretário de
Urbanismo, Afonso Piazera

Neto, para falar a respeito, ma:s
ele não foi encontrado. (KE)

Bombeiro.s homenageados em sessão da Câmara
GUARAMIRIM

Os bombeiros militares do

município foram homenagea
dos na Câmara de Vereadores
em sessão no inicio desta
semana placa comemorativa

. pelo "Dia do Bombeiro" que foi
entregue a Ademir Orsi,
presidente da entidade. Inte
grantes da corporação estavam
presentes e agradecimentos
foram feitos por parte dos
vereadores ao relevante

trabalho prestado aomunicípio
por parte dos bombeiros.' O
presidente da Câmara, Evaldo
João [uri-ekes, afirmou que "o

corpo de bombeiros voluntários
de Guaramirim é exemplo para .

todo o Estado e a população
sente-se segura e consciente de
estar bem servidas".

DATAS - Em 2 de julho de
1856, o Imperador D.Pedro II
assinava o Decreto Imperial
número 1.775, que regula
mentava, pela primeira vez no

Brasil, o serviço de extinção de
incêndio. Nessa época, ao sinal
de incêndio, o badalar dos
sinos alertava homens,mulhe
res e crianças que ficavam em

fila e, do poço mais próximo,
passavam baldes de mão em

mão, até chegarem ao local do
incêndio. Para oficializar a

importância do bombeiro, por
decreto do Presidente da
República, desde 1954, todo 2
de julho deve ser dedicado a

homenagear esses profissionais.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE GUARAMIRIM-SC
EDITAL PARA VENDA DOS BENS

ARRECADADOS DA MASSA FALIDA DE
BECK ASSIST�NCIA TÉCNICA LTDA.

conservação; avaliação R$ 6.000,00
18/05/07; 04} Compressor de ar Douat,
modelo CO 1132, n° 628 de 1.036 CL;
avaliação R$ 8.500,00 em 18/05/07; OS} 04
Containers de 24 pés; avaliação R$ 2.000,00
em 18/05/07; 06} 04 armários em aço para
uso pessoal de empregados; avaliação R$
850,00em 18/05/07.
VALOR TOTAL DA ARRECADAÇÃO: R$

l' Leilão/Praça: 09/agosto/2007 14:00hs. 675.570,00 (seiscentos e setenta e chICO
Porvalorigualousuperioràavaliação. mil quinhentos e setenta reais).
�. Lellão/Praça: 20/agosto/200714:00hs. A CONDIÇÓES: A ARREMATAÇÃO ocorrerá
quem mais ofertar, desde que não a preço vil. somente com necessária identificação e

Local: Átrio do Fórum de Guaramirim. R.28 apresentação de documentação do licitante,
deAgosto 2.000, Centro, fone(47} 3373-9500 a ser entregue ao Leiloeiro no ato,
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro caracterizada por Cédula de Identidade, CPF,
Público Oficial e Rural, devidamente .endereço da pessoa física, sede e contrato
autorizado pela Exma. Sra. Ora. KAREN social da pessoa jurídica, procuração em

FRANCIS SCHUBERt Juíza de Direito da nome do licitante, salvo melhor juizo
Vara Única da Comar� de Guaramirim-SC, determinado pelo Sindico da Massa,
venderá em Praça/Leilão, na forma da Lei, em Ministério Público ou Magistrado. �
dia, hora e local supracitados, os bens P R I M E I R A P R A C A I L E I L A O
arrecadados da Massa Falida Beck (09/agosto/20071 poderão ser feitos lances
Assistência Técnica Ltda., autos somente a partir do valor de avaliação do
026.04.000821-0, aseguircaracterizados: bem, ou acima, a quem mais propuser. Não
BENS: 01) Terrenoem Guaramirim, com área havendo licitantes, haverá arrematação pela
de 7.587,461m', localizado no lado par da melhor of_erta, EM SEGUNDA
Rodovia BR-280, distante 134,53m da PRACAILEILAO (20/agosto/2007I, desde

esquina com arua 271-Sem Nome, constante que não a preçovil e aprovada pelo Sindico e

da parcela 84, fazendo frente, em 40,OOm representante do Ministério Público. No caso
com a faixa de Domínio D.N.E.R. da Rodovia de não pagamento do valor de arrematação
BR 280; travessão dos fundos, em 35,9875m em prazo legal, o comprador ficará sujeito a

com parcela desmembrada de Ignez Treis uma multa rescisória de 30% (trinta por cento)
Zimmermann; extrema do lado direito, em sobre o valor da arrematação, além de perda
201 ,25m com parcela desmembrada de Ignez da caução, nos termos do artigo 420 do NCC,
Treis Zimmermann; e do lado esquerdo, em sendo revertido a quem de direito, além de
223,56m com terras de Imobiliária Lauro correção monetária, acarretando na imediata
Zimmermann Ltda.,edificado com um galpão execução. VISITACAO: A visitação será
industrial de 576,OOm' e um prédio permitida entre as datas de 06/agosto/2007 á
administrativo com área de 242,OOm', 08/agosto/2007, todas mediante prévio
matrícula 17.029 do CRI da Comarca de agendamento do Síndico da Massa Falida,
Guaramirim-SC; avaliação R$ 656.720,00 em Dr. Luiz Cerutti, através do telefone (47)
04/05/2007. Hipotecas inscrições R-2-17.029 3373-0582. HONORÁRIOS DO LEILOEIRO:
e R-3-17.029 ao Banco do Brasil S/A. Na razão de 5% (cinco por cento) do valor de
Penhoras inscrições R-4-17.029 autos arrematação, serão de obrigação do
026.05.000745-4 em que é exeqüente Banco arrematante/comprador a serem pagos no

do Brasil S/A. '02) Camioneta VW/Kombi, ato. Maiores informações com os Leiloeiros,
1995/1996, placas LXN 21329, renavam através do fone/fax (47) 3026-1615, site na

641744781, a gasolina, branca, faltando 4 internet www.agencialeilao.com.br, e-mail

pneus e aros, motor parcial, sem antena agencialeilao@agencialeilao.com.br , com

externa, limpador de pára-brtsa, trinco da end. a Av. Hermann August Lepper, nO 1.500,
terceira porta, pára-brlsa trincado, com SaglJaçÚ,Joinvilie. E portersido determinado,
pontos de ferrugens; avaliação R$ 1.500,00 é expedido o presente edital que será
em 11/05/07. Gravame: Alienação Fiduciária publicado no Diário Oficial e afixado no local
em favor de Banco ABN AMRO REAL SA; público de costume. Exma. Sra. Ora. KAREN
03) Empilhadeira Clark, com capacidade de FRA�CIS SCHUBERT, Juiza de Direito da
3.000,OOkg,modelo EC 500 30TL, série E6B5 Vara Unica da Comarca deGuaramirim-SC.

: 9 3510, a bateria, em mau estado de

BAILE DE FÉRIAS
Di� 07 de Julho de
2007
CLUBE ATLÉTICO
BAEPENDI
Escolha da Rainha dos
Estudantes de 2007.
Animação:
POP BAND SHOW /
Joinville

*INGRESSOS*

Antecipado: Sócio R$15,OO
Não Sócio R$ 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

r

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Interdição
A Secretaria de Obras de

Jaraguá do Sul comunica que
a Rua João Januário Ayroso .

(imediações do Bar Schulz),
no Bairro Jaraguá Esquerdo,
estará interditada parcial"
mente para a execução de
travessia de tubulação subter
rânea, na segunda-feira, 9. O
período de interdição vai das
8 às 14 horas.

Primeiros Socorros
O Centro de Capacitação de Bombeiros Voluntários abre

inscrições para o curso de primeiros socorros. O treinamento
acontece na sede dos bombeiros, O curso é voltado para
empresas com interesse de treinar brigadista e funcionários
em geral. Entre os assuntos tratados está segurança no

trabalho, avaliação do paciente, sinais vitais, desmaio,
convulsão e epilepsia, afogamento e intoxicação, hemorragia
externa e interna, etc. O curso custa R$ 75, Inscrições pelo
e-mail treinamento@bvjs.com.br.mais informações 2106-
1001.

.

Programação de Aniversário
Corupá

Hoje
• Alvorada Festiva
Banda Jazz Band Elite

Principais ruas da cidade
• Sábado da Alegria
Praça Arttlur Müller
9 horas
• Show com as duplas
Darossi e Daruan e

Humberto e Lorival
Praça Arthur Müller
18 horas
• Show Pirotécnico

Praça Arthur Müller
20h15

Amanhã
• Desfile Comemorativo
Av. Getúlio Vargas
9n15
• Corrida Rústica

Praça Arthur Müller
11 horas
• Show de Bandas
Fótons, Bedinis, Nóis, Alta
RO�hão e Fly-ex
Praça Arthur:J1üller
16 horas

Jaraguá do Sut

Hoje
• Inauguração da Escola
Ricieri Marcatto
Rua Richard Viergutz, 175 -

Rio Cerro
15 horas

Amanhã
• Show ria Praça, com
Banda Bavária e Banda Os
Verticais

DIVULGAÇÃO
--------

O Centro de Cultura Alemã de [aragua do Sul

promove hoje a 8ª Bunter Abend (Noite Cultural
Colorida). Entre a programação da noite está a

apresentação do Coral do Centro de Cultura Alemã, o
Conjunto de Câmara Donaldo Ritzmann, de São Bento
do Sul, e o grupo de Bandeonístas. A dramaturgia fica
por conta da peça "Beruf: Hausf�au".,O evento traz

também o Conjunto Tal's Buam e a Orquestra de
Câmara de São Bento do Sul. O evento acontece na

Scar a partir das 20 horas. O ingresso custa R$ 10.

A Cia de Teatro ''A vida é
uma peça" realiza neste fim
de-semana o 1 Q Encontro de

Grupos de Teatro Amador de
Pomerode. O evento acontece

amanhã no Clube Pomerode,
a partir das 17 horas. Os gru
pos interessados em participar
do encontro devem entrar em

contato pelo telefone (47)
3387 -0536. Na oportunidade,
serão apresentadas várias

peças teatrais, A entrada -INDICADORES ECONÔMICOS
custa apenas R$ 3 e crianças f)
até 10 anos não pagam.

Praça Ângelo Piazera
Quando: 17h30

Segunda
Feira do Livro de Rua de
Jaraguá do Sul

Praça Ângelo Piazera
9 a 17 de julho
Exposição Bordando
Jaraquá do Sul -

Memórias
Museu Emílio da Silva
9 a 30 de julho

Teatro

Workshop
A personal sex trainner,

.

Fátima Moura, ministra hoje,
a partir das 13h30, oWokshop
Strip Tease, com o custo de R$
25, Acontece também o

Workshop da Noiva também
às Üh30, este é gratuito. Os
eventos acontecem noCentro

Empresarial de Jaraguá do Sul.
Os workshops são uma pro

moção da Episteme Eventos e

Sex Shop Jaraguá. Reservas de
ingressos para os eventos no

telefone, 3371-6757.

O CORREIO DO POVO G)

Festa
Acontece hoje a Festa de

Rei do Tiro do Município de
Pomerode. O evento é na sede
do Clube de Caça e Tiro
Germano Tiedt (Rua Ribei
rão Souto, Testo Central), As
competições iniciam às ·13
horas e às 1 7h30 acontece um
desfile em busca do rei, Às 20
horas será servido o jantar. O
baile começa às 22 horas com
a Banda 1 Q de Maio Musik.

Intercambio
Desde o dia 1Q de julho o

Rotary Club está com inseri

çõés abertas para o Programa
de Intercambio de Jovens. Os
candidatos devem ter nascido
entre janeiro de 1992 e julho
de 1993, As inscrições vão até
o dia 15 de agosto. Mais

informações sobre o programa
de intércambio no site www,

rotary.org.br.

DETALHE

\
"

Furto
Na quarta-feira, 4, foi
furtada uma motocicleta
na rodovia SC-413 na

cidade de Guaramírlm.
J.M., 25, estacionou a

moto na empresa onde
trabalha, por volta das
14 horas, quando voltou,
por volta das 19 horas,
não localizou mais o

veículo. Até o momento
a moto não foi
localizada.

Noite Cultural

Embriagues
Na cidade- de São Bento
do Sul, a PM atendeu a

ocorrência de ameaça e

embriagues, V.R" 26,
ameaçava J.C., 22, com
uma garràfa. Quando
J,C. foi se defender
causou lesões em V.R.
Este, já na Delegacial,
começou a se auto
lesionar dizendo dar fim
na própria vida, Ele foi
conduzido para o.

Hospital onde foi
medicado. Depois foi
encaminhado ao

comissário de plantão.

OBITUÁRIO
Faleceu ás 02:00h do dia
06/07, o senhor Fridolin
Steinert com idade de 71
anos. O velório foi realizado
lna Igreja Evangélica
lutherana e o sepultamento
no cemitério de Santa luzia.

Faleceu ás 05:30h do dia
06/07, o senhor Arthur
Krueger. O velório foi
realizado na Igreja Cristo
Salvador e o sepultamento no

cemitério da Barra do Rio
Cerro.

• MOEDAS ESTRANGEIRAS
$ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 1,928 1,930 1J

PARALELO 1,99 2,08 1J

TURISMO 1,873 2,013 "

EURO
COMPRA VENDA

2,6127 2,6140

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇÃO
1J BOVESPA 56.443 0,91% ,

1J OOW JONES (N. York) 13.61'1 0,34%
1J MERVAL (B. Aires) 2.249 0,08%
1J NIKKEI (Tokio) 17.834 0,31%

ClilllI@ue
0,5959% R$ 823,85

• CUB julho

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COPA AMÉRICA: BRASIL ENFRENTA O CHILE HOJE, ÀS 21 H45, EM PUERTO LA.CRUZ
AGENCIA/CBF

Brasil, do atacante Vágner Lave, espera não cometer tantos erros como nos outros jogos da primeira fase

Maicon treínae.pode entrar
.

e'

como titular contra o Chile
Lateral-direito sofreu
uma lesão no ombro
direito no jogo contra
o mesmo Chile

que eu possa levantar bem
como hoje. Ainda sinto um

pouco de dor, mas isso é

normal. Estamos. trabalhan
do, fazendo um tratamento

intensivo, espero estar à

disposição", afirmou o joga
dor, antes da atividade no

campo anexo do Estádio

Olímpico Luis Ramos.
Maicon admitiu, no en

tanto, que ainda não reúne

condições de defender a

equipe dirigida por Dunga.
"Se fosse hoje, eu não joga
ria", declarou o atleta, que
será observado atentamente

pelomédico José Luiz Runco
até o confronto contra os chi-

.PUERTO LA CRUZ

•

O lateral-direito Maicon

participou do treinamento da
Seleção Brasileira, ontem,
em Puerto La Cruz. Em

recuperação.de umaluxação
no ombro esquerdo, '0 jogador

.

corre contra o tempo para en
frentar o Chile, neste sábado,
pelas quartas-de-final da
Copa América. "Estou me

lhorando a cada dia. Tomara

lenos. Caso o jogador da Inter
deMilão desfalque a Seleção

. Brasileira, terá de ser feita
uma improvisação na lateral
direita. O zagueiro Alex

Silva, o volante Mineiro e o

meio-campista Elano são os

principais candidatos á
trocarem de posição.

Os jogadores entoaram o

coro que não se podem
admitir falhas em um jogo
como o de hoje. "Temos que
errar o mínimo possível e

ficarmos bem atentos, já que
uma falha pode nos custar a

classíficação (às semifinais)",
disse Robinho. "Temos que
estar concentrados, porque

um gol pode complicar",
completou o meia Anderson.
O capitão do Brasil, Gilberto
Silva lembrou do duelo
diante do Chile na primeira
fase, vencido pelo time verde
e amarelo por 3xO. "Estamos
conscientes e sabemos que
esse jogo (pelas quartas) vai
ser mais complicado que o

. ,

primeiro", afirmou. O meia

Júlio Baptista seguiu a linha
do companheiro ao analisar
o confronto deste sábado.
"N as quartas é um pouco
diferente. Os times precisam
atacar para se classificar e os

jogos ficam mais abertos",
declarou.

• LINHA DE FUNDO por Juümai Pivatto

Rodada decisiva
.

Hoje, na Vila Lalau, tem dois jogos decisivos pela 2a rodada da
terceira fase do Campeonato Varzeano - Raul Valdir Rodrigues. Às
13h45, o Galácticos precisa vencer O Garibaldi para garantir a
classificação para a próxima fase. Se perder, vai ter de torcer contra .

o Atlético no próximo sábado, contra o mesmo Garibaldi. Na
seqüência, o Botafogo precisa da vitória contra a Kiferro para
continuar sonhando. Já a equipe azul e branca da Vila Lalau já se

garante com uma vitória.

Saída
o atacante Fantick
confirmou ontem a saída do
Joinville. Procurado por
times da Série B, ele
resolveu rescindir o
contrato com o clube, que
iria até maio do ano que
vem. Especula-se que o

jogador está de malas
prontas para o Criciúma.
Enquanto isso, o JEC segue
na busca de um camisa 9
para a Série C.

Bolão 16
A equipe do Baependi/FME
viaja hoje para Indaial, onde
disputa a 2a Etapa do
Campeonato Catarinense de
Bolão 16 Feminino. Depois
da primeira etapa, dia 21 de
abril em Itajaí, as

jaraguaenses ocupam a

quarta colocação com dois
pontos. A liderança é do
Tiradentes, que tem oito,
seguido do Guairacás com

seis e do, Pingüins com

quatro.

.,

I
,

"

I
I
I
I
I
I
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I
I
I

Acesso 2
Acesso 1
começa neste domingo a

Divisão de Acesso do
futebol catarinense. As 15

equipes (o Videira desistiu
esta semana) estão
divididas em dois grupos.
O� quatro melhores de
casa se classificam para
as quartas-de-final e, a

partir daí até a decisão,
serão jogos eliminatórios.

No Grupo A estão
Catarinense (São Francisco
do Sul), Concórdia, Inter de.'
Lages, Joaçaba. Pinheiros
(Lages), Santa Cruz (São
Chico) e União (Tirnbó), No
B estão Acadesf (Itapema),
Balneário Camboriú, Cidade
Azul, Camboriuense,
Próspera, Ferroviário'
(Capivari de B.aixó),
Imbituba e Navegantes.' • :

j
I

Mascherano acredita I
'

que time está pro,�to
VENEZUELA contra os paraguaios teve duas

vantagens: deu descanso ao�
titulares e, ao mesmo tempo)
ritmo de jogo aos que não
vinham atuando. "Todo o gru�

I

po chegará bem às quartas";
afirmou. Ao falar sobre 4
partida da última quinta-feira;
Mascherano disse' que a
Argentina mereceu vencer <?
Paraguai.

O volante Mascherano,
autor do gol da vitória por lxO
da. Argentina sobre o Para

guai,
.

afirmou que a equipe
está preparada para enfrentar
o Peru pelas quartas-de-final
da Copa América. Para o

volante do Liverpool, a esca

lação de um time reserva'

EDITAL ESPECIAL DE FALENCIA
I

T

Jarugun do sul, 04 de Julho de 2007

Pelo presente EDITAL DE [NTIMACAO DE FALENCIA. faca saber no

respcnsavel pelos Thulos ubaixo relacionados. que cs mesmos se acham
neste Oficio de Protestos para serem PROTESTADOS no prow da Lei se n:1O

forem pagos.
Ao intimado e facultado pagar, ou postular judicialmente a

suslacaodeprotestoaoapresenturdeclaracaoderespostaporcscrjlo.
DEVEDOR'

ESPECIE NUMERO
DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACADOR

COM.JND.E REPRES.H.RlSTQW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

,COM.lND.E REPRES',H,RISTOW LTDA

COM.IND.E REPRES.H.RlSTOW LTDA
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COM.IND.E REPRES.H.RISTOW LTDA
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COM.lND.E REPRES,H.RISTOW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RfSTOW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

COM.IND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW L�DA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LrDA

COM.lND.E REPRES.H.RISTOW LTDA

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL-E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
196586C 0110212006 1.622.65 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
196741C 01102(2006 3.857.91 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
196843C 0210212006 Ll90.31 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
!97046C 0410212006 3.425.62 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO SAO ROBERTO SA
191047C 0410212006 1.565,93 O MESMO

84.432.392/0001-58 ,INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
197187C

.

07102I2Q06 3.490,16 O MESMO
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA

197188C 01/02/2006 440:11' O MESMO
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA

191195B 29/0112006 4.191.90 O MESMO
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA

191195C 0810212006 4.191.90 O MESMO
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.

197448B 2910112006 683,64 O MESMO
84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.

191514B 3010112006 1.346,23 O MESMO
84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.

191514C 0910212006· 1.346,23 O MESMO
.

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
197128B 0.110212006 4.667.48 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
197128C 111(1212006 4.667,48 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
197884B 0510212006 3.811.78 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E I'APELAO SA'O ROBERTO S.A,
. 197884C 1510212006 3.811,80 O MESMO

84.432.392/0601-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A
197885B 0510212006 5.189.27 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
197885C 15102/2006 5,789.28 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
1978868 05102/2006 3,612.39 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
197886C 15/0212006 3.612,40 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
198022A 26/0112006 2.615.53 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO :'i.A.
[98022B 0510212006 2,615.53 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA

198022C 1510212006 2.615.53 O MESMO',
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.

198386A 3MHI2006 4.340.50 O MESMO
84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA

198386B 0910212006 4,340.50 O Mf?MO
84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA

198386C 1910212006 4.340.51 O MESMO
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.

1983878 0910212006 1.911,34 O MESMO
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAQ SAO ROBERTO S.A.

198387C 19/0212006 1.911.34 O MESMO
84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA

198480A 31101/2006 3.030.30 O.MESMO
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84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
198480B 1010212006 3.030,30 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
198480C 2010212006 3.030.30 O MESMO

84.432.392fOOOI-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
198620A 0210212006 2.021.85 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
198620B 1210212006 2,021.85 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
198620C 2210212006 2.021.87 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
198749A 0310212006 332,39 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
'198749B 13/0212006 332,39 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
198749C 2310211006 332,39 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO RÓBERTO SA
198911A 0510212006 541.11 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
198911B 1510212006 541,11 O MESMO

84.432.392/000 I-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
198911C 2'5/0212006 547,13 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
199398A 1810212006 2.363,84 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
199398B 28f02l2Q06 2.363,84 ' O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
199590A 1810212006 1.153,59 O MESMO

84.432.392/000 I-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
J99590B 28J0212006 1.153,59 O MESMO

84.432,392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
199754A 24/01/2006 291.29 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA.
199154B (611)312006 291,29 O MESMO

84.432,39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
199818A 2310212006 1.544,81 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
199878B 0510312006 1.544,81 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
199879A 2310212006 2.361.44 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
199879B 0510312006 2.361,44 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
199880A 23/0212006 1.664,72 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
I 99880B 0510312006 1.664,12 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
199946A 2410212006 2.2\3,26 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
I 99946B 0610312006 2.213,26 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A'.
199913A 23/02/2006 6.340,90 O MESMO

84.432,39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
1999738 0510312006 6.340,90 O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
199914A 2410212006 483,12 O MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
199914B

.

(611)312006 483.72 O MESMO
84.432,39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.

2ooo33A 2610212006 1.978,83 O MESMO
.

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
2ooo34A 2610212006 2.429,84' O MESMO

84.432.392/0001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO SA
20012IA 0510312006 691.19 P MESMO

84.432.39210001-58 INDUSTRIA DE PAPEL E PAPELAO SAO ROBERTO S.A.
200824A 0610312006 302,53 O MESMO

Na rorma do An. 883 do Codigo de Processo Civil e Decreto Lei
rir. 1.661/45 - Art. 10. e Provimento 16193 da CG1SC.

CURSO PARA OPERADOR DE CALDEIRA

Inicia dia 17/07/2007, o Curso para Operador de Caldeira.' promovido pela empresa Fausel
& Associados LIda.

Objetivo: Treinar os participantes na operação segura de caldeira, de acordo com a NR-13,
do Ministério do trabalho e Emprego-MTE.
Instrutor: Gilberto H. Fausel, graduado em Eng" Mecânica e de Segurança do Trabalho pela
UFSC em 1975, Inspetor de Caldeira com registro na ORT desde 1983.
Vagas Limitadas.
Informações através do telefone: 3275-1866 ou por E-mail: fausellt@netuno.com.br
Informamos que este curso é obrigatório para trabalhadores que operam caldeira.No caso
de uma fiscalização do MTE a caldeira poderá ser interditada, se o operador não estiver
treinado.

-.-- -
--
IlllllÚH III

Fundo Municipal de Saúd� e

Fundação Cultural de Jaraguá

A V I S. O DE E O I T A I S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
Moda1idllde ObjdO D1.ta di dilPuta

Pregão Aquisição d. equipamento d.
Preuncial Inro.rnllhJa, deJtlnado5 para Fundaçio 2ÓJ07/2007 - 14:3011

n' 032/2007-FCJ Cultar.' de JllT.auá do Sul.

Pregio AquisIção d. mohiliários. destinados

Presenelel para o FUDdo Municipal de Saúde.
%0/0712007�1Ih

n' 0311%OO7-FMS

REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002. INFORMAÇÕES: A integra do Edital e esclarecimentos poderão ser
obttíos nos seguintes endereços: Pregão Presencial 032/2007-FCJ - na Rua Ida Bona Rochll, 101
- Centro Jaraguá do Sul-SC. Pregão Presenoial 032/2007-FMS- RuaWalterMarquardt nO 1.1 tt;
bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, oa via Interllet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 05 de julho de2007.
MARCELINO SCHMIDT

Secretário de Administração
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Embarque para o

Rio de Janeiro já
foi adiado duas vezes

nesta semana

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

O atirador jaraguaense,
Samuel Lopes, viaja neste dia

11, quarta-feira, para o Rio de

Janeiro, onde disputará os

Jogos Pari-Americanos. No dia
14 acontece o congresso téc

nico, os treinos e as inspeções
das armas. As competições de
tiro, que acontecem no

Centro Nacional de Tiro

Esportivo, no Complexo
Deodoro, seguem até o dia 21.

E as provas de carabina deita
do, onde Lopes compete, serão
nos dias 17 e 18 de julho.

O jaraguaense já era para
ter embarcado para o Rio de

Janeiro, para iniciar os trei-
.

namentos com a Seleção
Brasileira. Mas como o estan
de ainda não está pronto, a

viagem já foi adiada duas
vezes. "Primeiro era para ir dia
5. Depois adiaram para o dia
8.e agora é para ir no dia 11 ",
disse Lopes. Para ele, este
atraso só atrapalha.' "Vamos
chegar na véspera da compe-

O CORREIOEsroRTiVO O CORREIO DO POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

tição. Por isso, estaremos como
nossos adversários, sem conhe
cer o estande", disse o atirador.

Depois de participar da

Copado Mundo na Ale
manha, do Brasileiro noMara
nhão e do Estadual em

Brusque, Lopes disse que a

preparação foi a melhor que
ele fez para uma competição.
"Não foi a ideal, mas estou há
dois meses treinando todos os

dias. Dentro das minhas

possibilidades, acredito estar

bem preparado", avaliou o

atirador. Para ele, os principais
adversários vêm dos Estados

Unidos, Canadá e Cuba.
"Nestes países eles são profis
sionais. o, outros estão mais

ou menos no mesmo nível".

Lopes também se mostrou

satisfeito com a munição
nova, adquirida antes do
mundial. "Não posso usá-las
em treino, porque ela é

muito cara para isso. Mas
nas duas competições que
usei (Mundial e Brasileiro)
deu para sentir a diferença.
A precisão é realmente
melhor". O jaraguaense será
um dos dois brasileiros a

representar o país na moda
lidade carabina deitado. É
a segunda vez que Lopes
parti-cipa do Pan.

PASSAGEM NA MÃO: ATIRADOR ATRÁS DOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS ANTES DO EMBARQUE

Samuel Lopes embarcanía 11 para disputar o Pa

Vampet� pode estrear no clássíce
SÃO PAULO

Vampeta recebeu a

autorização do técnico Paulo
César Carpegiani para assinar
contrato com o Corinthians.

. O volante, que treinava em

separado para recuperar a

forma física depois de meses

oBoticário'

Samuel Lopes disputará o Pan-Americana pela segunda vez e intensificou os treinos nos últimos dois meses

de inatividade, deve forma- para a direção. Agora é só ele
lizar o acerto com o clube e

' discutir o contrato. Ele ainda
fará alguns exames, mas se

'encontra muito bem, está

fininho", comentou o treina-
. dor corintiano. Vampeta não
atua profissionalmente desde

agosto de 2006, quando
deixou o Goiás.

,. .

BELISSIMA

treinar com o resto time na

segunda-feira. E pode ser

usado já no clássico contra o

arqui-rival São Paulo, no
sábado da próxima semana .

"Conversei com oVampeta
e já encaminhei o assunto

E

Rl!JIIal Crel!.. lP�GoméS de oh�ijlâ.t,m
(enUTil • Jlilufiilgua do SuH - Santa Catarihêl

Fone: 47 3055.0887
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CONFLITO DE TERRAS
INDíGENAS SERÁ DEBATIDO
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
NA PRÓXIMA SEMANA

PARA FAMíLIAS COM RENDA DE SEIS A 12 SALÁRIOS O ABATIMENTO SERÁ DE 60%

Ampliada faixapara abater80% daprestação doFGTS
A partir de agora,
famílias com renda
mensal entre um e

seis salários mínimos

poderão usar o FGTS
para diminuir prestação

renda mensal entre um e seis

saláriosmínimos (R$ 380 a R$
2.280) poderão usar o depó
sito mensal do FGTS para
diminuir ptestação - antes a

faixa beneficiada era de até 4
salários mínimos (R$ 1.520).

Para famílias com renda de
seis a 12 salários (R$ 2.280 a

R$ 4.560), o abatiment�rá
de 60% das prestsções, Quem
ganha acima de 12 mínimos

continuará comprometendo
40%.AB novas regras só valem

para os contratos assinados

pelo Sistema Financeiro de
.

Habitação. O Ministério das
.Cidades '..;_�diu uma

suplementação de R$ 600

milhões do FGTS para

JARAGUÁ DO SUL

o Conselho Curador do
FGTS (Fundo deGarantia do
Tempo de Serviço) ampliou o
limite de renda para que um

número maior de trabalha
dores possausaro saldomensal
da conta vinculada para
abater até 80% do valor da

prestação da casa própria. A
partir de agora, famílias com

PROCESSO CONTRA
RENAM CALHEIROS DEVE
TERMINAR EM 45 DIAS·

subsidiar famílias que recebem
até cinco salários mínimos

(R$1,9 mil), mas não houve
consenso.

PAR - Pelo menos 36 mil
arrendatários do PAR

(Programa de Arrenda
mento Residencial) no País

poderão usar o Fundo de
�arantia para quitar a dívida
e ter o imóvel em seu nome

mais depressa. Essas pessoas
já pagam a modalidade há
cinco anos e serão bene
ficiadas com a medida, que
faz parte do PAC (Programa
de Aceleração do Cres

cimento}, . aprovada na

quarta-feira pelo Conselho
Curador do FGTS.

.

Avaliação sobre governo caiu desde dezembro
.

.CÉSAR JUNKES/OCP

TH1� r·! EU - HR ,\Zlt

Avaliação positiva do governo Lula caiu 7% desde dezembro

BRASíLIA

Pesquisa divulgada ontem
pela CNI (Confederação
Nacional da Indústria)
mostra que a avaliação sobre
o governo Lula caiu desde

dezembro,
. quando 57%

consideravam o governo
como "ótimo" ou "bom". Esse

percentual agora é de 50%.
"Em dezembro, o.governo

atingiu o seu patamar mais

elevado de menções 'bom' e

'ótimo', os resultados estavam
inflados pela campanha
eleitoral e pelo otimismo

provocado, pela reeleição",
informou a CNI.

N a comparação com os

primeiros seis meses do 43% em junho de 2003.

primeiro mandato, em junho Agora são 50%.
de 2003, a aprovação do O levantamento foi feito
governo e o índice de pelo Ibope com 2002 pessoas

confiança também caíram. . de todo o país entre os dias .

Naquele mês, a aprovação 28 de junho e 2 de julho. Ao
sobre o governo era de.70%, mesmo tempo, porém, a

Contra 66% agora. O índice desaprovação do governo
de confiança no presidente Lula passou de 29% em abril
era de 76%, contra 61% em para 30% dos entrevistados
junho deste ano. emjunho.
A avaliação do governo, PESQUISA ANTERIOR - O

no entanto, aumentou nessa índice de aprovação do
mesma comparação. Pessoas governo federal subiu de 65%
que opinaram que o governo em abril para 66% em junho
era "ótimo" ou "bom" eram deste ano. Aqueles que

consideraram o governo Lula
como "ótimo" ou "bom"

apresentaram pequeno
aumento de abril, quando
estayam em 49%, para esta

última rodadada pesquisa em

junho (50%).
Aqueles que consideram o

governo Lula "regular", por
sua vez, ficaram estáveis em

33% ern junho, ou seja, o

mesmo percentual de abril.
No caso dos entrevistados

que consideram o governo

"ruim" ou "péssimo", também
houve estabilidade em 16%.

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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SANTA CATARINA
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

COMISSÃO DE AGRICULTURA REALIZA REUNIÃO NO NORTE DO ESTADO

.Audiência pública debate

demarcação de terras
o evento ocorre na

próxima quinta-feira,
no auditório da Câmara
de Vereadores de Araquari
CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

JONAS LEMOS CAMPOS/)\LESC

A demarcação de terras

indígenas em nove municí

pios do Norte do Estado será

debatida em audiê�cia
pública da Comissão deAgri
cultura da Alesc (Assembléia
Legislativa de Santa Cata

rina), presidida pelo depu- Nilson Gonçalves defende reserva de área para índios

tadoMoacir Sopelsa. O even-

to ocorre na próxima quinta
feira, 12, no auditório da Câ
mara de Vereadores de Ara

quari (localidade mais

afetada pela demarcação), às
14h30. A reunião foi solici

tada, nesta semana, pelo
deputado Nilson Gonçalves,
que defende a delimitação de
área desde que não avance

em propriedades rurais.
"Esta será a oportunidade

dos agricultores serem

ouvidos" já que não foram

antes", disparou Gonçalves,
em relação à sentença do juiz
Marcos Hideo Hamasaki, da
3ª Vara Federal de Joinville,
que condenou a União e a

Funai (FundaçãoNacional do
Índio) a .ideritificarem e
demarcarem todas as terras

indígenas da etnia Guarani,
.situadas na região. A decisão
ocorreu em março deste ano

e o magistrado ordenou o

cumprimento para nomáximo
dois anos, após a data que
não couber mais recurso. O

juiz considerou que os índios
têm direito reconhecidos pela
Constituição de 1988 e a

demarcação das terras

indígenas é necessária à sua

regularização e proteção.
Os municípios que vão ser

afetados pela demarcação são

Araquari, Balneário Barra do

Sul, Barra Velha, Campo
Alegre, Garuva, Itapoá,
Joinville, São Francisco do
Sul e São João do Itaperiú. O
tamanho da área indígena
não foi divulgado e deve ser

estudado pela Funai. Mas "já
se sabe que não é pouca terra.

E o número de famílias

indígenas não chega a 100.

.Por isso, acredito que deva
se ter bom censo, reservar

uma área para eles, mas sem

avançar nas localidades

agrícolas", aponta o depu
tado.' Gonçalves ainda
adverte que a demarcação vai
atingir fazendas centenárias e

nascentes de rios.

Patma recebe R$ 1,3 mi
em investimentos TJSC realiza

congresso
FLORIANÓPOLIS

A Fatma (Fundação do
Meio Ambiente) está

recebendo investimentos de

R$ 1,3 milhão no

mapeamento para gestão
ambiental, através do PPMA
(Programa de Proteção da
Mata Atlântica), financiado
pelo banco alemão 'KFW.
Foram investidos R$ 560 mil
na aquisição. de imagens de
satélite de todo o território

catarinense e R$ 800 mil nos
processos de mapeamento e

georeferenciamerito. O

trabalho, que será concluído
em janeiro de 2008, foi
apresentado aos técnicos da

instituição nesta quinta-feira.
De acordo com o consultor

do PPMA, Valmir Augusto
, Detzel, ,o objetivo desse
investimento é subsidiar o
trabalho dos técnicos da
Fatma em licenciamento

ambiental e na fiscalização.
Os mapas que estão sendo

gerados a partir dessas

informações estarão

disponíveis na intetnet para
consulta pública.

O consultor do PPMA
afirma que o trabalho divide
se no mapeamento de todo o

Estado, com dados e imagens
atual izadasxia cobertura
florestal e agrícola, e no

mapeamento das dez
unidades de conservação
gerenciadas pela Fatma.
"Como é um trabalho ern alta

resolução e com, cerca de
cinco produtos diferentes,
será possível fazer um,

cruzamento para ver qual tipo
de vegetação predomina em

determinada área", 'explica.
Outra novidade é o fato dos
fiscais saberem com exatidão
se um empreendimento está

ou não dentro de um parque
da Fatma.

INFORMÁTICA

O Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, através da
CGInfo (Comissão Geral de

Informática), realiza em

Florianópolis, de 11 a 13 de

julho, o Congresso de Tecno

logia da Informação das Justiças
Estaduais. O evento' tem o

objetivo fomentar a discussão
entre osTribunais deJustiça de
todo o país sobre os caminhos a'
serem percorridos para a

virtualização completa dos

procedimentos judiciais, SU;;lS

implicações e tecnologias
, envolvidas. Serão apresentados
os serviços utilizados pela Jus
tiça Catarinense, represen
tados nummodelo deComarca

Virtual, interligando escritórios'
de advocacia, Ministério

Público, prefeiturasmunicipais,
polícias civil emilitar, conselhos
tutelares, bancos, procu
radoriasmunicipais e estaduais
ao Trib1unal de Justiça e

Fóruns.

O CORREIODO POV�

Pelo Estado
Saneamento básico
Governador em exercício Leonel Pavan
reuniu-se nesta sexta-feira com técnicos
do banco japonês JBIC para buscar
financiamento para viabilização do
sistema de saneamento básic.o em Santa
Catarina. O programa de saneamento
ambiental do Estado, coordenado pela
Casan, objetiva financiamento junto
ao JBIC na ordem de USS 390 milhões
- 60% em financiamento externo, 30% a

serem obtidos em organismos nacionais
e 10% provenientes de receitas
próprias da Casan. A Fatma, segundo o
presidente, Carlos Kreuz, agilizará todos
os processos de licenciamento para que
SC consiga obter os recursos.

_
Em todas as praças

Para marcar os 45 anos do Besc e seu posi
cionamento estratégico no mercado catarl
nense, estréiam neste sábado (7) os três co
merciais da nova campanha produzida pela
OneWG. As peças para tevê, rádio e jornal
destacam a presença do banco em todas
as praças de Santa Catarina e ainda fazem
uma bem humorada homenagem do pró
prio Besc aos outros ba�os tão queridos
dos catarinenses - os bancos� praças
- àquele que é famoso pela liquidez na pro
ça - o chafariz - e àquelas que também são
reconhecidas pelo crescimento e solidez
- as árvores das praças.

Expansão
o Núcleo Catarinense de Decoração plane
ja inaugurar regional no Sul do Estado em

breve. O anúncio foi feito esta semana pelo
presidente da entidade, Marcelo Martinez, ,

durante a entrega do Prêmio Profissional
2007, realizado em Florianópolis. A entida
de, que reúne 44lojas de alto padrão, conta
com regionais na Capital, em Blumenau e

em' Balneário Camboriú. Nos últimos doze
meses, as lojas registraram faturamento de
RS 25 milhões somente entre os arquitetos,
decoradores e designers cadastrados.

Complicou
o Supersimples, que começou a vigorar 'no
dia 10, impacta diretamente no setorde ali

mentação fora do lar. De acordo com a As
sociação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasei), a nova legislação é mais comple
xa aos empresários. Para os catarinenses, a
principal dúvida fica a cargo da inclusão do
ICMS. No Estado o setor conta com alterna
tivas vantajosas no cálsulo do tributo, como
o regime especial para bares e restaurantes.
A inserção do ICMS no Supersimples ainda
está sendo díscutida e um projeto sobre a

inclusão tramita na Assembléia legislativa.
A entidade aconselha os associados a pro
curar seu contador para analisar se a opção
pelo novo tributo é um bom neqóclo, ,

Escolhido
Paulo Pizani é o novo presidente de um dos
maiores grupos empresariais da região Sul,
o Imaribo. O cargo era do irmão, José Carlos
Pizani, morto em acidente .de automóvel
no Vale Nevado, Chilé. O empresário já co

manda a Nórdica veículos, revenda de ca

minhões e ônibus da marca Volvo com sete
filiais no Paraná. Pizani passa a controlar as
demais empresas do grupo nos setores ma

deireiro, de papel, celulose, vitivinicultura e

turismo. O novo presidente vai administrar
um faturamento anual de US 246 milhões.
Em Santa Catarina, a unidade industrial de
papel e celulose de Campos Novos, Igua�u,

,

9

é a segunda maior arrecadadora de ICMS
do município e geradora.

Bolívia
A Engevix e a empresa boliviana, Caem
(Centro de Assessoramento Empresarial
Multidisciplinário) venceram licitação para
prestar serviços para a empresa Misicuni,
na Bolivia. Elas serão responsáveis pelo pro
jeto e pela supervisão das obras dabarra
gem e das obras anexas do Projeto Múltiplo'
Misicuni (geração, abastecimento de água
potável e irrigação), em Cochabamba. O
empreendimento, que vai gerar 120 MW
ao ano, deve iniciar a operação em 2010.
A barragem terá 120 metros e Vai garantir
a distribuição de água a seis municípios da
área de influência.

Bisteca online
A Agriness, empresa catarinense especiali
zada em soluções para gestão de Informa- 'i
ção na sulnocultura.acaba de lançare BI99 " �do Bisteca, mascote da empresa. Primeiro

)

do gênero, o diário eletrônico foi criado
para servir a cornunidade, levando informa-

-

ção e conhecimento sobre gestão da infor
mação, tecnologias e processos. A idéia é
abrir um espaço para o debate.

Plano Diretor [1 ]
Treze municípios de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul terão, em um ano, Plano Di
retor financiado pelo Consórcio Energético'
Foz do Chapecó. O instrumento é obrigató
rio para aquelas que possuem mais de 20
mil habitantes ou estão na área de influên
cia de empreendimentos de grande porte.

Plano Diretor [2]
Em SC, dos 293 municípios, 113 deveriam
ter um plano e não têm, No caso da UHE Foz
do Chapecó, apenas duas das 14 cidades
atingidas já tinham. A empresa executora
do trabalho deverá ser definida nos próxi
mos dias e os documentos serão concluí- -

dos em cerca de um ano. O processo será
participativo e as comunidades poderão
contribuir em audiências públicas.

Reivindicações ,

Presidente do. Sinduscon, Hélio Bairros,
reivindicou agilidade nos licenciamentos,
elaboração de um selo para empreendi
mentos ambientalmente corretos, novo

enquadramento dos cursos de água da �
Grande Florianópolis e auditoria ambiental
independente ao presidente Fatma. Carlos

Kreuz anunciou que alguns pedidos já estão
em andamento. De acordo com ele, com o

sistema informatizado que está sendo lm
plantado pela fundação os licenciamentos
serão mais ágeis.

o

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC
'

colunaadi@cnrsc.com.br
�1

'j

J
CHICO AlVES COM CARlA DARlANO E ROBERTA KREMERlFlPRlANOPOUS

Associação dos Diários do Interior

"

...

'

, , '_ .. ;.

Associados: AGazeta • Biguaçu em Foco - O
Correio do Povo - Correio Lageano • Correio do
Sul- Destáque 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
Tríbuna-Tribuna Catarinense·VozRegional

)
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PRAZO DO PROCESSO CONTRA RENAN INCLUI PERíCIA, DEFESA E VOTAÇÃO
I

.

frocesso rontra Renan

levará mais 45, dias
I

.

I

E�timativa foi feita

Pilas relatores

�m processo �o

crnselhO de Etica

I

B lAS íLlA

• PELO
O Exército israelense se retirou na madrugada de ontem do

setor central da faixa de Gaza, onde na quinta-feira foi realizada

uma operação que resultou na morte de 11 palestinos.
Segundo um porta-voz militar israelense, a operação

terminou e as tropas já deixaram o território palestino. Além

dos 11 ativistas mortos, 25 palestinos - civis e combatentes -

ficaram feridos. Cinco deles estão em estado grave, de acordo

com fontes médicas.
De acordo com o Exército israelense, dois de seus soldados

foram feridos na quinta-feira por um disparo de foguete
antitanque, e três foguetes Qassam (de fabricação caseira)
foram lançados contra o território israelense, sem causar
vítimas.

Embora Israel tenha se comprometido a apoiar o presidente
da ANP (Autoridade Nacional Palestina), Mahmoud Abbas, e

seu novo governo de urgência, jurou que continuará atacando

os ativistas.
Abbas e o premiê de Israel, Ehud Olrnert, devem se reunir

neste mês na cidade de Jericó (Cisjordânia), para retomar a

conversa que fo'i adiada durante a crise que culminou na

ocupação de Gaza pelo Hamas.

ATAQUE CONTRA AVIÃO
.

Dois mísseis antiaéreos foram lançados ontem contra o avião no

qual viajava o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf. A

informação é de testemunhas citadas por vários canais de

. televisão local, mas foram desmentidas categoricamente pelo
Exército paquistanês.

Israel
encerra

incursão na

Faixa de GazaDIDA SAMPAIO/AGÊNCIA ESTADO

Operação deixou
11 mortos na

quinta-feira

O processo no Conselho de

É ica do Senado contra o

p 'esidente da Casa, Renan
. Calheiros (PMDB-AL), leva
r�. pelo menos, mais 45 dias.

Ai estimativa foi feita na

ql;linta-feira, dia 5, na reunião
.

entre a comissão de relatores
•

d� caso e o presidente do

cGnselho, Leomar Quinta
ntlha (PMDB-TOr

.

't i
"Acredito que poderemos

t�rminar tudo em, aproxima
dàmente, 45 dias", disse o

�

senador Renata Casagrande
(PSB-ES), um dos . três

rJlatore� do processo.
I

! O prazo inclui, entre

outras coisas, a conclusão da

perícia da Polícia Federal nos•

documentos apresentados por
Rlenan, a sua defesa e a vota-
\

çtO do relatório final sobre as

acusações de que ele recebeu
ajuda de um lobista para'
'p�gar despesas pessoais. _

.

I Esses 45 dias podem se

,.rolongar caso a cassação do
mandato de Renan seja

a�rovada no conselho. Neste
cfso, por exemplo, o processo
ainda seria levado para a

qomissão de Constituição .e
-

J�stiça (CC]) e, somente

�epois, iria a plenário.
i O futuro de Renan seria

�ecidido então apenas em

o dossiê ignorado

---_z-__

Renan Calheiros mostra conjunto de documentos de defesa

minaria no fim da primeira
s�ana de agosto.

Segundo Casagrande,
Renan teria, então, cinco
dias a partir daí para ter

conhecimento do resultado

da análise da PF e apresentar
sua defesa por escrito, ou

pessoalmente ao Conselho de
Ética. "Depois disso, vamos
nos reunir e fazer o relatório";

.- disse Casagrande.
A apresentação desse

relatório ficaria para meados

de agosto. Caso algum se

nador peça vistas (mais tempo
para analisar) da conclusão
da investigação, a votação
ficaria somente para o fim de

agosto.

"Nosso objetivo é dar

celeridade, mas dar o amplo
direito de defesa", disse

Casagrande. O terceiro

relator, Almeida Lima

(PMDB-SE), não participou'
da reunião por motivos de
saúde. (Site G 1)

setembro, a tempo de ele'

tentar retomar o prestí�
político dentro do�enado.

Na reunião de quinta,
Casagrande, Quintanilha e a

senadora Marisa Serrano

(PMDB-MS), outra relatora

do processo, decidiram abrir

um prazo até terça-feira, dia
10, para Renan e o PSOL,

. autor do pedido de processo,
apresentarem uma lista de

perguntas para a perícia da

PE
Na segunda, o conselho

dará ao presidente do Senado
mais cinco dias para entregar
novos documentos destinados

à análise da polícia. O con

selho estima que a PF comece

a periciar os papéis a partir do
dia 16 de julho.

O diretor-geral da polícia,
Paulo Lacerda, já avisou que

precisa de 20 dias para
concluir a avaliação dos

documentos do' senador.
Desse modo, a perícia ter-

TENTATIVAS DE MELHORAR.
Na mais recente tentativa do governo chinês de melhorar o

péssimo desempenho do país no setor ambiental, o banco

central instruiu ontem as instituições financeiras da China a

pararem de conceder empréstimos para projetos responsáveis
por provocar muita poluição ou desperdiçar energia.

CASA LEILOADA
.u 'l::Jma-residêncta'construída dentro de ul1la caverna em

Worcestershire, na Grã-Bretanha, foi vendida por 100 mil libras

(cerca de R$ 390 mil). A casa, que possui porta de entrada,
lareira.e despensa, foi leiloada por um valor quatro vezes maior

do que a avaliação. segundo a BBC.

Menino é acusado de abuso sexual
Um menino de sete anos foi acusado em Berlim de abuso sexual

contra uma colega da escola e está suspenso até 9 de julho,
informou a imprensa alemã.
O menino freqüenta a escola primária Fritz-Hamberg no bairro

central de Tiergarten e, segundo os jornais, foi suspenso porque

aparentemente "segurou, ao lado de quatro amigos, a colega,
tocando suas partes íntimas".
Os pais do menino souberam do fato apenas quando receberam

a carta de suspensão da escola, e argumentam que seu filho

somente brincou com a menina, empurrando-a e tocando partes
do corpo coberto por roupas.
Para defender o menino, os pais procuraram os jornais turcos
"Hurriyet" e "Sabah", que deram amplo espaço à história, retomada
ontem pelos jornais alemães.

i

CPI apresenta
i

telatório no dia 12

DEFESA

'Inverti o ônus'
afirma Renan Fazendeiro salva bebê enterrado vivo
o presidente do Senado,

Renan Calheiros, não quis
confirmar, na quinta-feira
quando entregará novos

documentos para perícia da
Polícia Federal e voltou a

repetir que é inocente. "Em

nenlium.momento, eu pedi o
direito de presunção da
inocência. Eu inverti o ônus

da prova. Em algum
momento, tudo aparecerá.
Estão aqui todas as provas",
afirmou, mostrando um

conjunto de documentos
. intitulado "A defesa, do
senador Ren-anCalheiros, um
dossiê ignorado".

DIVULGAÇÃO

QRASíUA termo "consciência situacional
,

L O deputado Marco Maia baixa", Raulino admitiu que os

�PTRS) apresentará na pró- controladores de vôo poderiam
lo

11ma quinta-feira, 12, o estar desatentos no momento

Iíelatório parcial da CPI do do acidente. No entanto,

A.pagão Aéreo. O parecer Raulino garantiu que os

�ompreende as investigaçôes controladores "trabalham de

ifliciais da CPI, sobre o aci- forma correta, sâo responsáveis
�ente com o Boeing da Gol, e dedicados ao trabalho". Em

�ue matou 154 pessoas em depoimento o diretor do Icea

�etembro passado. .

(Instituto de Controle do

; Na quinta-feira, 5, prestou Espaço Aéreo), Paulo Roberto
�epoimento o comandante do . Sigaud Ferraz, afirmou que não
q:indacta 1, coronel-aviador faltam recursos para o Icea, que
duardo dos Santos Raulino. é responsável pela capacitação
egundo informações da de recursos humanos e-por

�gência Câmara, usando () pesquisas no controle de vôo.

Uma menina recém-nascida foi
enterrada viva por sua família em

uma vila a 150 km da cidade de

Hyderabad, na índia. Um fazen
deiro que passava pelo local viu a

mão do bebê no chão e resgatou
a criança ainda com vida.
A polícía prendeu o avô da

criança, Abdul Rahman, 52 anos,

depois que ele confessou tentar

matar a recém-nascida enter
rando-a. "Eu ainda tenho que
pagar o dote de quatro filhas e não

posso assumir responsabilidade
de um quinto, mesmo que ela seja
apenas uma neta", afirmou
Rahman às autoridades.
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PÁGINA, DA (RIANÇA Participe do sorteio NICOLODElLl!
Os participantes "Página da criança" terão a oportunidade de

ganhar uma linda roupinha NICOLODELLI! O sorteio é realizado todo
fillal de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade!

Por Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo,com,br

No último dia 28 a gatinha Fabyane completou
7 aninhos.Beijos para gatinha carioca

Completou 2 aninhas rio dia 10 a

pricesinha Bianca Rafaela Bona.Ds

papais Sabino e Letícia lhe desejam
muitas felicidades,

Maurício Roberto Giosele o xodó da dinda
Bárbara completou 11 anos dia 29. Os pais Paulo

e Patrícia e as manas Priscilla e Manuella
mandam muitos beijos

Os gêmeos Matheus e Lucas Finger'completaram
9 aninhas dia 5. A tia e madrinha Marli faz a

homenagem

<' A gatinha Idianara Kaylane
Engelmann completa no próximo dia
12 seus 4 aninhas. Os pais Sandro e

Rosane, o irmão e os avós desejam'
'

muitas felicidades e muita saúde

'''k, 'Parabéns para Anna Karolyna Wolf que
completou 5 aninhas dia ...3.Um super beijos dos

pais Adilson e Deise dos avós e das tias

.

Parabéns para o fofinho Henrique José
.

Isidoro que aniversarioU no dia 30. As

primas Alessandra e Juliana mandam um

super beijo

É só sorrisos o gatinho Henrique Aldrovandi
lazzarino .que completou 2 anos dia 4.

Parabéns com muito carinho dos pais e dos
avós Linde e Miro

Para alegria dos pais Cleber.e Andréia a

gatinha Larissa Leite completou 1 mês de
, vida no dia 04

O CORREIO DO POVO

Piada
Formigueiro

Havia um elefante que todos
os dias passava Ror cima de u

, formigueiro e sempre destruía �

entrada. Um dia, as formigas
desse formigueiro fizeram uma

reunião e decidiram que a

próxima vez em que o elefante
passasse porali, elas o

matariam!
No dia seguite, elas ficaram à

espera, e quando o elefante

_ passou, elas subiram nele. O
elefante se sacudiu e todas as

fomigas caíram, menos uma,qu· .

se agarrou ao pescoço do
elefante.
Então todas que foram pra
baixo começaram a gritàr:
- Esgana ele, esgana ele!

Nasci enfos
30/06.
Fernanda Sappellini

01/07
Luciano Ribeiro da Silva da
Rosa

02/07
Vinícius Gabriel Krieger
Vitor Costa de Oliveira
Samuel Ballock
Grützmacher
Danton Wittkowski
Melissa Isabelle Haiduk

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

,1 ,
____________C- �-J � � t� _

..

L o V E W E A R
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Aguardamos o sabor de su

':Marechal Deodoro da Fonseca, 191
Alameda 25, sala 11- Fone 305

"",

ao:
,.

o ..
[fiJ� ©®�D[fiJ[}o�

'Ratatouille' leva às telonas
a história de Remy, um
inteligente e eficiente rato
francês

qualquer coisa e tem muitos '

dotes culinários. Cidadão
de Paris, na França, o
ratinho se separa da família
e acaba .no Gusteau "s, um
restaurante dos mais

chiques, que enfrenta
dificuldades em continuar

de portas abertas depois da
morte do fundador.

'

Junto com o jovem
cozinheiro sem aptidão
alguma para continuar na

cozinha, Remy cria a receita

de uma sopa. A novidade

conquista os parisienses e

ganha capa; em revistas e

, jornais internacionais. É o

início de uma emocionante

saga, que dá chance ao

chefe de colocar em prática
o próprio dom e conquistar
,o impossíveL

Para quem gostou, o
filme está em cartaz na sala
3 do cinema do Shopping
Breithaupt. As sessões

rolam diariamente, sempre
às 14h20, 16h40, 19h e

21h20. O preço do ingresso
é R$ 12 e estudantes com

identíficação pagam apenas
R$6.

DIVULGAÇÃO
Deixe a imaginação fluir

e pense em um ratinho'
francês. Ele se chama de

,

Remy, odeia restos de

comida, e sonha com o dia
em que se tornará um

grande chefe de cozinha.

Não, isto não é um

"mantra" de auto-ajuda,
mas sim, o resumão de

"Ratatouille", o filme que
vem recebendo elogios da
crítica e já ganhou o título
de nova obra prima da Pixis..

Dirigido por Brad Bird, o
mesmo de "Os Incríveis", o
longa-metragem da vez tem

censura livre e aparência de

infantil, motivos que não o,

impedem de apresentar
discussões sobre família,
amor e até crítica de artes.

Tudo isso tendo como pano
de fundo a vida do jovem
Remy.

Ele, ao contrário dos

parentes, detesta comer

::;\V1N\fESTIMENTO
NO GARANTIDO!.
tIm entregou mais três importantes
0"11.: () Centro de Educação Infantil

airr(} Caka d'Água, seis novas salas
OeQuêch, no bairro Corticeira

,
el'jntrQ'de Educação Infantil (CEI)
seus Filhotes" de Guamiranga.

ADMINISTRAÇÃO 2005 - 2008

GUARAMIRIM
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PROGRAME-SE

Jaraguá do Sul

Cine Shopping 1

Harry Potter e a Ordem da' Fênix
(Dub)
(13h, 15h40, 18h20, 21 h -

Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
04h10, 16h, 17h50, 1éh40, 21h30
- SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)
Cine, Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter) ,

(19h30, 21 h20 - Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Qua/Qui)
Cine Shopping 3
Ratatouille

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos
os dias)

Cine Cidade 1
Ratatouille

(1 qh50, 16h1 0, 18h30, 20h50 -

Todos os dias)
Cine Cidade 2

Harry Potter e a Ordem da Fênix

(Dub)
(18h30, 21 h10- Qua/Qui)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)
(13h, 14h50, 16h40 - Qua/Qui)
Cine Mueller 1

.

Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h -

SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)
Treze Homens e um Novo Segredo
(22h - SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter),
Cine Mueller 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)

'1 (13h30, 15h30, 17h�0, 21 h50 -

Sex/Sáb/Dom/Seg;Ter)
Treze Homens e um Novo Segredo

I (19h30 - SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter) .

Cine Mueller 3 .

Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h20, 18h45, 21 h15 -

SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)

Blumenau

Cine Neumarkt 1
Shrek Terceiro (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30,

. 21 h30 - SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)
Cine Neumarkt 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h -

SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)
Cine Neumarkt 3
Treze Homens e um Novo Segredo
(14h20, 16h40, 19h1 0, 21 h50 -

SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)
Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h
SeX/Sáb/Dom/Seg;Ter)
CineNeumarkt 5
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30, 2úh30 -

SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)
Cine Neumarkt 6
Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h20, 18h45, 21 h15 -

SeX/Sáb/Dom/Seg/Ter)

MIGOS
O PESO

CHEGOU! PARTICIPEI
A partir de 19 de julho

R.�<:1l/�Qt.carlos Ferreir a 197 \ PBF

quintas 16h e l�h F 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Errol: engenheiros da PMJS fazem concorrência ilegal

o então vereador Errol Kretzer entrou na Câmara com um pedido de

informação solicitando explicações ao executivo municipal, segundo
matéria do Correio do Povo, edição semanal de 26 de junho a 3 de julho
de 1987, o seguinte: a) Se os engenheiros da Prefeitura de Jaraguá do

Sul tinhá efetuado projetos de obras civis para terceiros, executando-os
sob administração direta ou não; b) Se os mesmos efetuavam

levantamentos topográficos para terceiros, responsabilizando-os pelos
mesmos. Segundo o vereador, o pedido fundamentava-se em

ocorrências constatadas ern que a participação de profissionais ligados à

Prefeitura é evidente, constituindo-se numa forma ilegal de concorrência

profissional condenada pelo código de ética da categoria e evidenciando

uma irregularidade administrativa do governo municipal.

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

� Santo
Sào Firmino

áridas"
Dia do lnqressoda
Mulher nas fileiras
da Marinha

O educador brasileiro Carlos
Flecha Ribeiro assume o

de secretá eral

tlcáção dá'. CO.
_l& t' 'j;,'{

-. �i1978
As ilhas Salomão conquistam
.'aiJnde,pendênci

�1991
Uma bomba explode no prédio
do Ministério da �ducação, <'

. ern'Parls, e deixa"duas'
pessoas feridas.

neanos
m para a I extinção \

do krill, pequeno crustáceo

que serve de alimento a baleias, '

faças, pelxes e aves ..
$, ;}

O tranqüilo galo curtindo o sol nas costas do porco Bolinha. O clic é do leitor
Paulo em visita ao sítio do amigo e leitor Dolimar Rosniak.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Cültural
Acontece hoje, às 20

horas, na Scar, o 80
Bunter Abend (Noite
Cultural Colorida).
Ingressos para sócios R$
5, para não sócio R$ 10,
no Centro de Cultura
Alemã.

�Tradição
A Apae de Guaramirim

promove no dia 7 de

julho, junto com a I
Feira de Ponta de

Estoque, uma
tradicional Feijoada, no
Pavilhão de Eventos.

� Inscrições
Promovido pela ADVB/SC,
o Prêmio "Top Exportação

.

- 2007" está com

inscrições abertas até 28

de junho. Informações
pelo fone (48) 3224-5258.

• PREVISÃO DO TEMPO

.. Jaraquá do Sul e Região

TERÇA
MiN: 1° C
MÁX: 16° C
Chuvoso

'. ANIVERSÁRIOS

SEGUNDA

MiN: WC
MÁX: 20' C
Chuvoso

II

Tempo instável em Santa Catarina

Uma frente fria atinge o sul do estado,
provocando aumento de nebulosidade e

pancadas de chuva, entre a tarde e noite

do Oeste ao Litoral Sul. Risco de temporal
cem chance de granizo isolado na divisa do
Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, sol
com aumento de nuvens no decorrer do dia.
Umidade do ar em elevação. Temperatura
elevada com sensação de ar abafado.

Sol com pancadas
de chuva

NOVA CRESCENTE � LegendasCHEiA

Q(��)Ç[)ao�
Ensoiarado Parcialmente N;iblado instável Chuvoso Trovoada

nublado

29n

HOJE � DOMINGO

MiN: 17° C (.� MiN: 16' C
MÁX: 28° C MÁX: 23° C
Sol com nuvens

.. Fases da lua

MiNGUANTE

ttt

I
�

A_�(___) I

LORIANÓPÓLlS
MíN: 15°/ MÁX: 28° ,

.

I

I'
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II NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Conrado a protege com um abraço.
Pérola diz que não pode viajar e pede
que Max se afaste dela. Rafael

acalma Medéia e diz a Berta que ela

precisa continuar internada. Loreta

diz a Padre Agnaldo, na frente de

Joaquim, que ele colocou outra

mulher em casa. Pérola diz a Inácia

que não pode aceitar o amor de Max

oor causa do segreda do passado.
lNina visita as ruínas' da casa

!construida por Conrado e garante a

'lSi mesma que jamais irá perdoá-lo.
Berta conta tudo sobre Medéia para

• ililda, Jair cava um buraco na

'lcela,Nina diz a Lucas que não

consegue esquecer o passado,
!padre luza chega à cidade, Eva diz a

Peter que jamais voltará e deixa uma

procuração para que ele venda tudo

dela.

� GLOBO -19H

Sete Pecados
IPedro prova as tortas e diz que estão

estragadas. Dante confirma que o

gosto está ruim. ciartce se

. desespera. Marcelo revela a Agatha
que alguém pegou a estátua antes

dele. Pedro ameaça processar
Clarice caso ela não devolva o

dinheiro do adiantamento. Dante faz

um cheque e entrega a Pedro. Romeu
acompanha Juju ao coléqio. Antero
descobre o contato do detetive de
Romeu. Miriam pede que Lineu seja
mais dedicado com os alunos e não

durma em sala de aula. Carina revela

a Eudóxia que viu uma pessoa
correndo pelo portão na noite em

que a estátua sumiu. Clarice vai à
casa de Beatriz para desabafar.

� GLOBO - 21 H

Paraísn Tropical
Mateus vai embora aborrecido. Alice

pega' o celular de Olavo.' Bebel liga
para Olavo e Alice atende. Camila diz
a Rita e Susaninha que está contusa.

. Xavier avisa Olavo que Vasconcelos
, está no hospital. Marion aconselha
Bebel a procurar Urbano e garante
que Olavo irá valorizá-Ia mais.
Dinorá se convida para jantar com
Gustavo e Gilda e faz com que Vidal
se junte ao grupo. Urbano e Bebel

jantam juntos e são

fotografados.Fred conta para Olavo

que viu Bebel e Urbano. Jaime

procura Cássio para comprar' o
restaurante. Olavo sugere indicar o
nome de Lutero para o lugar de
Vasconcelos. Fred diz a Jaime que o

restaurante vai salvar seu

casamento. Jaime oferece trabalho a

Heitor. Lúcia dá uma festa para
Daniel e Paula. Tais procura Paula.

� RECORD - 19h15

Luz do Sol
William conta para Eliana que viu
Agenor dentro do camburão que
sofreu o acidente. Bernardo conta a

,
William que as crianças acharam um

osso, supostamente humano, na ilha
, onde Drica viveu quando criança.I Stella eM. Eugênia Vão a Saquarema,
pedir a Drica que volte para casa,
independente do exame de DNA.
Nina vai se apresentar em São Paulo.
Vicente procura Mascote para
vingar-se. Mascote é' encontrado
morto, a facadas. Vicente chega em
casa com a camisa sujade sangue.

� RECORD - 20h

'Vidas Opostas
No sinal fechado, Cilene vê Alfredo
no carro com Patricia e os segue até
o motel. Carla e Mariana assistem a

uma aula de KravMagá e Carla fica se
imaginando batendo em Felix. No
ensaio do desfile de Erinia; Miguel vê
o rosto de Joana numa das modelos
que desfila de noiva. Silvio conta a

Carmo que não há provas do
seqüestro e tortura na casa da ilha e

que fica dificil abrirem inquérito
porque, sem vitima e indicias, não há'
como provar o que eles viram.
Nogueira comemora com Helio o

fato de Carmo e Silvio não

conseguirem acusá-los de nada.

Extra
��DESCULPAS
Quando nada mais funciona
em Hollywood, a solução é

culpar o "method acting" - um

estilo de treinar representação.
Britney Spears explicou
porque investiu furiosamente

contra um carro com um

guarda-chuva: ela estaria
ensaiando para o cinema.

Spears pediudesculpas aos

paparazzi pelo incidente.

"Levo meus papéis muito a

sério; e me deixei levar um

pouco", afirmou a cantora,
acrescentando: "Infelizmente,

extra@ocorreiodopovo,com,br
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��VISUAL
Parece que virou moda

entre as estrelas de Pé Na

Jaca mudarem o visual.

depois que a novela acabou.

A mais nova repaginada da

praça é Fernanda Lima, que
trocou o look loiro da Maria

por uma tonalidade escura.

A nova morena não vai tirar

férias da telinha. Ela

continua no comando do

quadro Daqui Pra Frente, do
Fantástico e do especial Por

, Toda a Minha Vida.

a moça e

um progra
rapaz dis

percebido
de dois h

zero. Hou

entendid

rapaz, que ou a jovem
de "querer aparecer".

Mande sua piada para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

Pão duro
O caipira, muito do pão-duro, recebe a visita de um amigo.
A certa altura da conversa, o ámigo pergunta:
.. Se você tivesse seis fazendas, você me daria uma?
- Claro, uai! - respondeu.
- Se você tivesse seis automóveis, você me daria um?
- Claro que sim!
- E se você tivesse seis camisas, você me daria uma?
- Não!
- Por que não?!
- Porque eu tenho seis camisas!

Confuso
O garoto chega em casa e fala pro pai:
- Pai, o meu colega me chamo.u de viado!
O coroa, muito irritado, logo diz:
- Toma uma atitude meu filho!!
O menino olha pro pai, suspira fundo e desabafa:
- Ai, não consigo! Ele é tão Lindo!

Touro 21/4 a 20/5
E aí, apreciador da beleza, que tal. dar um
realce no cenário da vida privada? Ok, a
vida lá fora lhe mantém ocupado, chega o

fim de semana e você está imprestável, só.
querendo se jogar no sofá mais próximo,
mas fazer coisinhas para si seria muito
mais que energizante ... Agrade-se,
presenteie-se.

Leão 22/7 a 22/8
Tem chovido na sua horta? Não?! Vamos lá,
aproveite as excelentes condições do
momento e bata os tambores, faça sua

dança felina. No que tange aos astros,
pode contar com ós eflúvios de Vênus

Afrodite, a deusa do amor: tem tudo para
chover gatas ou gatos em cima de você.'
Miaaau!

Escorpião 23/10 a 21/11
Alimente seus sonhos, carinhosamente.
Regue-os e deixe que floresçam e se

revelem pra você. Ilimitados são os

recursos da imaginação e suas realidades

possiveis: cruzam oceanos, vislumbram
terras e erigeni civilizações, alteram
geografia e história. Você tem ótimas idéias,
invista nelas.

• HORÓSCOPO

• DIVIRTA-SE

Virgem 23/8 a 22/9
Se lhe encurralarem, se apertarem nos

lugares certos, quem sabe você revele o

que corre e escorre em seu coração ...
Embora você seja um expert em conceitos e

classificações, não dá pra racionalizar o

tempo todo, ufa! Se você queria ser

agradavelmente posto contra a parede, por
que não avisou?

Sagitário 22/11 a 21/12
Trocar afetos, agrados, compartilhar
pensamentos e sentimentos, grandes
momentos com seus amores e amigos. O

que mais para adoçar um centaurinho? Ah,
sim, escovações nas crinas e muitas
outras coisas ... Manifeste seus quereres,
substitua a expectativa pela expressão
ativa.

Capricórnio 22/12, a 21/1
Talvez você necessite de bastante tempo,
iluminação adequada e outros que tais para
acessar seu sentimento e tornar-se
consciente dele, para então deixá-lo fluir e

se expressar. Procure gerar a situação de
intimidade de que você precisa: pode ter

certeza que vão querer aluda-lo nessa

missão.

Aquário 21/1 a 18/2
Altas vibrações para o social e
relacionamentos em geral, do público ao

privado. O que vai ser? Faça suas apostas,
ponha suas fichas e veja no que dá. Não

deixe por menos, entre logo na parada,
use seus truntostem gente que nem

imagina o quanto você é afetuoso,
sensivel, quentinho ...

Peixes 19/2 a 19/3
São pequenos detalhes, mas são seus, dai
a grande importância. Cada escaminha

,sua é muito valiosa, amigo peixe. Você
tem cuidado de sua alegria? O que você

poderia fazer para agradar-se agora
mesmo? Ligue para sua alma, pergunte a

ela. Hein? Claro que ela aceita chamada a

cobrar!

Libra 23/9 a 22/10
Ei, que carinha é essa?! Você é cheio de

suingue, ponha seu charme no ar. O dia
está com um astral ótimo, perfeito para
festas, namoros e mil e uma formas de
celebrar a vida. Trate de se animar: tome
um banho dos deuses, ponha aquele
perfume e não perca nada que o dia e a

noite têm pra lhe dar.

',. 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.

Câncer 21/6 a 21/7
Entâo você se acha clare e transparente
para aquele ser lá do outro lado? O que para
você é tido como óbvio e evidente, para
outros, só um vidente seria capaz de
decifrar. Comunique os sentimentos, ao
menos para agradar seu bem-querer. Um
toque de arte, um abraço, uma palavra ou

duas ...

Áries 20/3 a 20/4
De tanto levar na cabeça, você aprendeu
que as palavras, às vezes, podem
quebrar um clima de sedução,
principalmente se você tem aqueles
lnoportunos ataques de franqueza. Mas
quando você se' inspira e tempera sua

prosa com mel e afeto, ah, elas são um

passaporte para a feli.cidade ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Um dia light e animado, bom para fluir em
atividades bem geminianas tipo ler seus

queridos livrinhos (não andam meio

abandonados?), papear com os amigos e

curtir programações culturais ... O
extraordinário está ai, nas coisas simples que

, você gosta tanto de fazer, mas parece nunca

ter tempo.
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KABALLAH ENERGY DRINK
Olha, a beleza feminina é um

mistério. Algumas mulheres
nasceram com a bunda virada
pra lua, são belas por natureza.
Outras recorrem a tratamentos

diversos, ginástica, maquiagem
'e outras sutilezas. Agora elas

.

contam com mais um aliado
que já está chegando em

Jaraguá. Trata-se de uma água
cabalística, pura, cristalina e

com poder de cura.

Desenvolvida nos EUA com um

processo de rezas e energização
que catequiza e doutrinam
moléculas e átomos, a Kaballah
Energy Drink levanta o que a

gravidade teima em derrubar e

elimina até pelancas e pneus. E
. já que até a cantam Madonna
aderiu àmoda, há lista de espera
por aqui para adquirir o

produto também. Aliás, fiquei
sabendo que a arquiteta Sibele
Ristow, a empresária Adeliria
Hornburg Bago, Daniele
Húfunuessler e Ana Lúcia
Rozza e mais algumas mulheres
bonitas e irretocáveis fazem
parte do rol que quer perpetuar
sua beleza. Elas querem s�
manter "biítas" na foto!

DESAíDA·
O amigo fo'tclórico Edson
Reinke, o popular Capivara, vai
deixar [aragua do Sul. A sua

namorada Lilian Bonfim, que
trabalhava no Banco do Brasil,
agência de Jaraguá do Sul, foi
transferida para São Paulo. E o

Capivara, apaixonado, vai a

tiracolo da sua paixão, que será a

partir do dia 16 de julho a

gerente da agência do Banco do
Brasil em Campos do [ordão.

DUASCARAS
Na cidade de São Bento do Sul
será gravada a próxima novela
das oito da Globo. É isso

mesmo, São Bento do Sul foi
escolhida para gravação de parte
da novela, cujo nome é Duas
Caras. Como não falta gente em
Jaraguá com tal atributo (que
inclusive pensam que possuem
traquejo para serem atores), sete
ônibus da Canarinho já estão

lotados para leva'r esses

. jaraguaenses que querem fazer
teste para serem figurantes na

novela. Olha, tomara que
passem e assim fiquem por lá
mesmo trabalhando e nos dêem
uma folga por aqui. Não é?

BIERBUDE
Neste sábado, na choperia
Bierbude tem música de
qualidade com a banda
Strutura.Vale a pena coriferir.

ON LINE
No próximo dia 10 de agosto,
capitaneado pelos amigos
Márcio Testa e Mauricio,
acontecerá no salão do Acarai a
festa On Line, com a'
participação dos DJs Schuster,
EduScharsts, Vigas, Kado e oVJ
Jhoe.

�bell'ar�e

Por Moa Goncalves - (moagonçalves@netuno.com.br).,

---

O CORREIO DO POVO

A bonita Ana Paula Marangoni se despede da vida de solteiro este mês, no mês de agosto,
dia 18, ela casa com o amigo e empresário Júlio César Menel.

. .

,

O SIM DEADRIANAE IVAN
.

Hoje à noite, às ISh 30min, a bonitaAdriana Cerutti e Ivan Roberto Bortolotti sobem ao altar da Igreja
Nossa Senhora do Rosário para receberern.a benção nupcial. Após a cerimônia, os convidados serão

.

recepcionados 'no Restaurante Turístico Pedra Branca. No dia seguinte, o casal segue viagem de lua de
mel paraNatal, no Rio Grande doNorte.

FEIXOADA DO XÓIA
No próximo dia 14 de julho, a partir das 11 horas, acontece na Igreja Rainha da Paz, Vila Nova, a 2"

Feijoada do Xóia. A realizaêão é do pessoal bacana dos formandos em Marketing e em Sistemas de
. Gestão da Fameg. Vai ter pagode dos bons.

A lindona Franciane Costa bate astaças amanhã, domigo, e comemora a idade nova.

WI'I'Uf/'�ErpfHI.Wfflffl
1"

7/1. ) 'HOVlII

Casam-se hoje às 17 horas, na Igreja Luterana Apóstolo Pedro,
JaksonGrimm e Roseléia Silva.

Hoje à noite, o Momma Club apresenta o Projeto Magic Sax; Ulli

duo entre o DJ Johnny e o saxofonista Anderson S. Presenç
também no babado do grupo de pagode Toque de Simplicidade.
**

É bem neste sábado que minha querida amiga Tânia Zoz, da cidade
de Schroeder, batê as taças, corta o bolo e recebe coro de parabérs
pela troca de idade.
**

Quem também apaga velinhas neste sábado .é a dinâmica e

inteligente Elisa Pessoa Silva, da GPS Bretzke.
**

Hoje tem festa julina na Alameda 25. Vale a pena conferir! Vai ter
até pipoca grátis. O frege começa às 9 horas da manhã e vai até as 16
horas.
**

No próximo dia 13 de julho, o pessoal bacana do O Regional,
comandado pelo meu grande amigo Flávia' Brugnago, estará

promovendo a 2a Feijoada. O evento acontece no Sítio Asa Branca,
m Guaramirim, e vai comemorar os seis anos de atividade do

�rnal. I\%) .

I
**

Na segunda-feira, às 20 horas, na SER Marisol, o empresário Fred

Fabris (Óptica Safira) será reempossado na presidência do Lions

Club Jaraguá do Sul Cidade Industrial.
**

Hoje à noite, durante as festividades da 17a Festa Italiana, no

Pavílhãode Eventos Agropecuário, acontece a escolha da Rainha

Italiana. Vale a pena conferir.
**

Amanhã, às 15 horas, no Campo do Botafogo, na Barra d� Rio

Cerro, tem Futebol Americano, entre Breakers, de Jaraguá, contra
Admirals, de Brusque.
**

Amanhã tem festival de bandas e fanfarras na Rua José Narloch,
Ana Paula, Tifa dosMartins.
**

No Baependi, hoje à noite tem Baile de Férias e a escolha da Rainlu

dos Estudantes de Jaraguá do Sul. A banda Pop Band, de [oinville,
anima a festa.
**

No Salão Rainha da Paz, na Vila Nova, hç)je a partir das 11 horas,
tem Feijoada da turma da 7a fase de Comércio Exterior daUnerj.

SESSÃO PIPOCA A DICA DE HOJE É:

3275 2058/99320502

KM 31
SUSPENSE

com Adria Collado

Assistir ao Programa Moa
Gonçalves, pela Réde TV
Sul, a partir das 18h
38min.

" FRASE DO DIA

WI, r'¥j � ¥f'1 t n 1:;.: ["I (J.'" !V/'! I\! t:P �u�"lt.d/4, 1. [•. J. m� h.h,$.
) I

Comprar uma carne

esperta na Cia. da Picanha
e reunir os amigos para
confraternizar.

"Sofra com a v�rdade, mas não se iluda com a mentira"
anônima.

(47) 3371· 7551
wWw.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios
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