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a

olêmica da
FSC continua

o Vale
i
aticamente definido para

inmlle, o campus Norte da

piversidade Federal continua
ndo motivo de discussões

volvendo partidos políticos e

é o reitor da UFSC, que teria
dido a pressões do PT de

inville. .3

ENTREVISTA

nvestimentos do

amae em esgoto
novos projetos .

entrevista, o presidente da
tidade Luiz Fernando
arcolla fala sobre os projetos
ra o tratamento de esgoto e

distribuição de água. • 4

ssociação pede
cassação do
refeito Bertoldi
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PIERO RAGAZZVOCP

Aconteceu ontem o 10 Seminário
de Arroz Irrigado do Litoral Norte
Catarinense promovido pela
Epagri. Os assuntos principais
foram as pragas que. atingem as

plantações e novas tecnologias
de plantio. O encontro aconteceu
no Parque de Exposições Prefeito
Manoel Perfeito de Aguiar, em
Guaramirim. Hoje, cerca de 2 mil
famílias plantam arroz na região.
.5

APOIO

Mulher pode ter
delegacia até
fim deste ano

.

Prefeitura de Jaraguá do Sul
pode ser parceira no
funcionamento da Delegacia
da Mulher, mas o Estado
ainda não se manifestou

quanto a cessão de
funcionários..•3

Não.deixspara depois, .

participe
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CJ)r. 'Ihiaqo 'MonseffCBore[a
(JII._O;SC·8.421

'Mestre em hnplantodontia
Especialista em Implantodontia
Especialista em Perioáontia
C{ínica Çera[
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De uma pequena fábrica
de motores elétricos no

interior de Santa Catarina, a
Weg se tornou uma indústria
foeada em soluções eletroele
trônicas sinérgicas presente
nomundo'inteiro.
A trajetória de Eggon joão

da SÚva não está ligada
apenas à Weg. O empresária
fez parte dos conselhos de
quatro grandes empresas -

Oxford, Tigre, Marisol, e

Perdigão.
No momento em que

Jaraguá do Sul e Região se

destacam no País por seu

desenvolvimento, por seu

modo de vida, por seu Esporte
e por sua Cultura, esta

escolha não é a coroação da

trajetória, de todo um povo,
através da homenagem a um

dos seus exemplos . No nosso

dicionário, Eggen João da
Silva signifíca Jaraguá do Sul.

Santa Catarina tem

orgulho de Eggon João 'da
Silva. Há décadas que ele

representa aquilo que nosso

Estado tem de melhor: a fé
em dias melhores paratodos,

·

a perseverança e o trabalho.
Agora, é o Brasil - não pela
primeira vez, mas de uma

maneira especialmente
significativa - que rende suas

homenagens a este brasileiro
catarinense exemplar. Amais

importante revista econômica
do País, ·a Exame, elegeu
Eggon João da Silva um dos_
empresários mais importantes
dos últimos 40 anos. No

quadragésimo aniversário da
revista, um dos três fun
dadores da Weg será home
nageado como um dos cinco
nomes mais votados em

eleição direta.
Único catarinense figu

rando numa lista de S3 nomes

.·DOS BLOGS
SC tem orgulho de

. Eggon JoãO da Silva�
Há décadas que ele
representa o que nosso

Estado tem de melhor"
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Não há do que
se queixar 2J3

Nos idos de 2002, um gr��
de petistas foi à Bovespa
tranqüilizar o mercado qU�Pl�
à possível eleição do aind�1
candidato Luiz Inácio Lur�el
Silva. Na ocasião, torarn-íul
vistos com certa }jm

desconfiança. Muita água"v
rolou por debaixo da POI1\Ê{�l

'

lá para cá e cinco anos
' �G"'

depois, esta semana, algl1��
integrantes do grupo volfã¥à�
lá para um almoço. E,

.

conversa vai, conversa vem

ouviram dos representamea
setor que o governo do Prlro;
cumprira 100% do progr9-Pil�
apresentado para o merc�28q
de capitais. A saber: foi
mudada a política tributáVi��1
para-as aplicações, o BNdÉ�
passou a atuar com maisqfi/l
no rnêrcadn de capltalse Hlí

alterou-se também a
;c ;JÜJí

regulamentação dos funcjad)
de pensão para facilitar osbl
investimentos em bolsa. )�HJ�
setor que não tem do qu�&�)
queixar do governo do PIE 5

)[J:3dl� blogdosblogs.bllg.lg.com.br .

tIm

,As descu1pas
de Renan
Até quem conhece bem Renan
Calheiros estranhou o modo
como ele reagiu ao discursn'do
senador Arthur Virgílio, na

quarta-feira, no qual o tucano
reiterava o posicionamento do
partido para que ele se

afastasse da presidência do
Senado. Renan fez várias
provocações como "quem
quiser me tirar daqui terá de
sujar as mãos", ou ao afirmar
que continua o mesmo "que
vossas Excelências se

cansaram de elogiar": Renan
Calheiros encerrou a sessão e

foi para seu gabinete. De lá,
disparou -alçuns telefonemas,
entre eles, um para a senadora
Marisa Serrano (PSDB-MS)
relatora do Conselho de Ética, a
quem Renan foi, no mínimo, ,

descortês, Renan,' pelo visto,
percebeu cue'nnna ido longe
demais no confronto com os

coleqas. Resta saber se há
tempo de recuperar o bom
relacionamento com os colegas

.

ou não.

Dá Brasil ou
Argentina?
Quem assistiu Argentina 3 X
México o deve ter percebido
que os hermanos mantiveram
seu padrão de jogo: há uma

resistência tnlclal do
adversário, que desaba quando
os argentinos conseguem fazer
seu primeiro gol e então o jogo
fica fácil. O diário Olé,
conhecido pela ironia com que
trata o futebol brasileiro,
afirmou que quem está
jogando hoje o "fubebol-
'�ba"(sic) é a Argentina. Ora,

essa suposta gozação no

fundo admite que o padrão
para o futebol-arte, é o

. brasileiro. Ou foi. Problema
nosso se sempre encontramos

. um imitador (Parreira e aqora
Dunga) para desfigurar o que o

Brasil tem de melhor e de mais
original. Quer dizer que a

Argentina já está com o título
no papo? Bem, essa é uma

afirmação para quem não tem a

menor noção do que seja o

futebol, esse contâiner de
surpresas.

listados pela revista, Eggonjoão
da Silva é um dos empresários
que mais contribuíram para a

transformação e o avanço do
ambiente de negócios brasileiro
nas últimas quatro décadas.

É uma história brilhante:
depois de trabalhar 14 anos
como bancário, Eggon joão da
Silva tornou-se empresário
quandofundou aWeg cornos
amigos Werner Ricardo Voigt
e Geraldo Werninghaus em

1961.

.. ENTRE ASPAS

j;,,- ,,-TOdmS
oseementos dão'eontaque otransooncer estava desligado'eos dais

estavam em uma rota em contramão". '

,

Marco Maia (PT-RS), relator da CPI do Apagão Aéreo da Câmara dos Deputados, sobre o acidente
entre o jato Legacy e o avião da Gol no dia 29 de setembro de 2006, quando morreram 154 pessoas.

Ót

"Não me parece sensato".
Sérgio Guerra (PSDB-PE), senador, criticando a decisão do preâdente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL),
de adiar o encaminhamento de doc�mentos contra ele mesmo para perícia na Polícia Federal.

,

�criSlãnaIObO,gIObOIOg.com.b, �bIOg.estadaD.com.br/bIOg/zanin

"A estrutura tributária é injusta, ineficiente e irracional".
Guido Mantega, ministro da Fazenda, durante audiênéia pública na Câmara dos Deputados.

• CARTA DO LEITOR

üuestão de Consciência • Bruna de Moraes
Auxiliar Administrativo e Estudante

• PONTO DE VISTA
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lXO rectc ave. nao e por :,�
informação, as latas estão evio
mente identi-ficadas, Isso qtÍai1dl o

lixo não é jogado na rua me'_�J, £J
coleta seletiva em nossa cidacleJ:B .

a,
,a desejar e deveria seroffi oi
divulgada, sim. Mas as pessqffi� 3:
se preocupam em separarJ

1ixa
.

5�1
OJ

tãosimples, papel, plástico, 1.1 A
e vidro são recicláveis.O rdiéJ, ,

,

. , 9
Até uma criança de cinco (á,n@i

9

capaz de entender. Não é fult� ,

informação, é falta de�onscj��
,

zsq

É impressionante como as

pessoas querem cobrar, mas não

fazem a sua parte.
Menos de 2% do lixo de Jaraguá

do Sul é reciclado! Eis um número
assustador! Todos os dias, toneladas
de lixo são recolhidas na cidade,
sendo que muito mais da metade,
com certeza, é reciclável. Qualquer
um pode fazer o teste, basta colocar
em uma lata o lixo reciclável e em
outra o lixo comum, por um dia

apenas, parasentir a diferença e ver

quanto lixo produzimos que pode
ser reaproveitado.

As pessoas cobramqueogoverno
tome providências quanto à poluição,
ao des-matamento, aomeio ambien
te em geral. É claro que o governo
tem o dover de cuidar e zelar pelo
meio em que vivemos. Mas como as

pessoas podem cobrarque o governo
faça sua parte se elas mesmas não
ajudam com o que podem?

É comumvermos lixo orgânico
sendo jogado em latas próprias para

.Carla Schreiner
Reitora do Centro
Universitáno de Jaraguá
do Sul- UNERJCultura como fator de integração

da escola na comunidade

Museu Emílio da Silva, como zarem suas memórias - o que
parte das comemorações. pelo viu e o que lembra - e

aniversário de Jaraguá do selecionarem cenas. ou

Sul. É urna exposição que brincadeiras de infância para
retrata a origem do município discuti-las, transportando-as
com trabalhos de arte, a uma, obra de arte tendo o

.

bordado e artesanato, orga- tecido como suporte. Sobre .o

nizada através de uma tecido foram realizados
parceria entre o Sesc e a painéis com retalhos e vários

Unerj, que pode ser visitada tipos de bordados substituin-
até 30 de julho. do a pintura.

As peças foram confec- Essa exposição é composta
cionadas por dois grupos por 30 painéis, a mostra

diferentes de senhoras a representa as memórias de
partir de estudos realizados [araguá do Sul, com projeto
por elas acerca da obra (em desenvolvido com o apoio do
arte Naif) da artista plástica curso de Moda da Unerj e

catarinense Maria Celeste teve a coordenação de Marisa
Neves, tendo como foco a Tensini Kaufmann (Unerj) e

cidade de Jaraguá do Sul. Denise Ehlert (Sese), com o

Na seqüência, foi opor- monitoramento de acadê
tunizado espaço para elas micas do curso de Arquite
pesquisarem ou reorgani- ,tura e Urbanismo.

o envolvimento de uma

instituição de ensino com a

cultura é um fator positivo
para que os· acadêmicos
possam. se integrar na

· comunídade. A UNERJ tem
se dedicado muito a esse

compromisso, oportunizando
espaço para as manífestações
culturais na biblioteca Padre
Elemar Scheid, no campus
universitário, ou mesmo em

ambientes externos. Recen-
· temente, recebemos uma

exposição organizada pelo
programa Companheiros das
Américas, com trabalhos de
artistas de Santa Catarina e

do Estado americano de

Virgínia.
Agora, estamos parti

cipando da exposição
"Bordando J araguá", no

Nutrição • Patrícia de Fragas Hinnig J ()m

Presidente do Núcleo de Nutricionistas de Jaraguá do Sul e Regiãbb
-rrD

. sH
etárias e perfil epidemiológico �

GO

população atendida, respeita!'lfW oa
hábitos alimentares. Portant� Mo 01
descrito no Código de É-tjJ:a I

o'

nutricionista no Artigo 7, éN!14pl ;ti.
ao nutricionista solicitar, PlJrmii 9

delegar ou tolerar a interferêncirl i

outros profissionais nãonutri2ibNsi 5
ou leigos em suas atividlidé,
decisões profissionais.

. (. 5b

o nutricionista é o profissional
de saúde capacitado a atuar visando
à segurança alimentar, promoção,
manutenção e recuperação da
saúde e prevenção de doenças de
indivíduos, contribuindo para a

melhoria da qualidade de vida ..
Dentre as áreas de atuação do
nutricionista, a alimentação escolar
se destaca. De acordo com a

Resolução do Conselho Federal de
Nutricionistas nº 380/200S,'compete
ao nutricionista, no exercício de suas
atribuições naAlimentação Escolar,
planejar, organizar, dirigir,
supervisionar e avaliar os serviços de
alimentação e nutrição. Além disso,
é ato privativo deste profissional
programar, elaborar e avaliar os

cardápios, adequando-os as faixas

[ 2B :::

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados porgct1J'àí
redação@ocorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,(!JàlXa
Postal19. É obrlqatõno informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). )J5
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I

}residenteda Ujam quer a

,,�_ssação do prefeito Bertoldi
Documento já

II .fQLprotocolado.
e espera decisão
Os vereadores

CELSO MACHADO

JARAGuÁ DO SUL
oqu

otnP presidente da Ujarn
(U�ião Jaraguaense das

�:j9ciações de Moradores),
Luiz Hirschen, protocolou
ontem na Câmara de

Ver�:ld,QJes, último dia de
eo al1 ·1 '

-

sessao antes do recesso de

j�HrR, pina petição para que o

rMg;slativo. abra
imediatamente um processo de
cflll8tlação do mandare do

It€ÍêitoMoacir Bertoldi (PR)
coM base na LOM (Lei
@lilganica do Município). A
p��ura do autor do pedido
remete ao acerto de contas

.611
.

�3W entre a Prefeitura e a

£9illFresa Canarinho, �e�hado
em dezembro de 2005, para

�.i ',{..;I!r)�', 'Ih '1/ t� ·.11·� •

quitação d�g.£yidas com o}SS
(lroposto Sobre Serviços), ao
rec:E:rr deR$ 194mil.A empresa

ft\lh.i�ou parte da dívida com a

®Jão de dois ônibus usados

.

e avaliados em R$ 142 mil,
beneficiou-se de lei isentando
em50% o pagamento demultas

juros de mora, pagando o

restante em espécie. E ganhou,
ainda prorrogação do contrato

Senadora Idelli Salvatti, com discurso brilhante na audiência de Jaraguá do Sul, mudou de opinião

de concessão pormais dez anos
com o compromisso de investir
R$ 3,7 milhões em obras
embutidas no projeto
'Iransjaraguá. As obras ..:_ novo
terminalurbario e é.C?n��r':lção
de abrigos para passageiros
deveriam ter iniciado em

agosto de 2006, foram

prorrogadas para dezembro do
mesmo ano e, agora, têm prazo
de conclusão para dia 31 de
julho. Entretanto, nada foi feito
até agora. Em 2005, por
denúncia do então secretário

geral do PSB, Emerson

O CORREIO DO POVO

Campus da UFSC gera
mais polêmica no Vale
JARAGUÁ DO SUL

O reitor da UFSC

(Universidade Federal de
Santa Catarina) Lúcio José
Botelho, estaria recebendo'
fortes' pressões de ordem

política para decidir sobre a

localização do campus Norte
da: universidade em Joinville.
A colocação é do professor
Cláudio Piotto, idealizador da
idéia de trazer a universidade

para [araguá do Sul hámais de
dois anos, através do sistema de
ensino à distância, proposta que·
mais tarde desaguou na

possibilidade de se construir

aqui um campus. Piotto disse
ontem que, por isso mesmo,

ainda não se dá por vencido

porque o reitor ainda deve
conversar com todas as partes
interessadas antes da decisão
doConselhoUniversitário, que
deve se manifestar até o final

Michels: tiraram a UFSC daqui

prefeito de Joinville quando
ofereceu levar a universidade

para aquela cidade". E, em tom

irônico, "parabenizou" Dionei
a quem rotula como um dos

responsáveis pela mudança de
rumo .da proposta porque a

região já havia decidido por
Guaramirim. O presidente da
Câmara de Vereadores de

do mês .. As pressões políticas Guaramirim, Evaldo João
Gonçalves, que também' de Contas do Estado) e mencionadaspeloreitorteriam [unckes (PT), não deixou por
defendia a cassação de MinistérioPúblicoEstadual.No origemnoPT,representadono menos e também 'culpou
Bertoldi, a transação motivou TCE o relatório ainda tramita, episódio pelo deputadoCarlita Dionei. "Ele não se esforçou
f d CEI Merss e a senadora Idelli da armação e uma enquanto que no MP está sub nesse senti o, ao contrário,

(Comissão' Especial de judice. "Queremos que a Salvatti, ambos com trânsito ficou e continua quieto",
Inquérito)" ,há' CâfuMt�u'de

. -tâmararâçaQ':'s'êu:p'àp:eI1tâ13rà�!::r::�:VFe '

�� f\,�i-ni&�é.rIÚ;}h.d,qli .:'€1is�afóu [unckes para quem .

Vereadores, que investigou os de imediato, processo de Educaçao. Piotto abomma políticos incompetentes, que

fatCj;5 e concluiu por cassação", disse Kirschen, para �turar o pleito cominteresses não querem trabalhar pela
improbidade administrativa do quem o Legislativo é p()��ticos, lembrando que, na coletividade, devem mesmo

prefeito e do então Procurador responsável. O pedido da origem, a idéia de sair de cena. Reclamou, ainda,
Geral do Município, [urandvr Ujam só seá discutido pelos interiorização da universidade da falta de mobilidade da

Bertoldi. Mas o Legislativo vereadores em plenário no
era apartidária. O vereador sociedade cómo um todo o ex

esquivou-se de abrir um início de aosto, quando [urandirMichels (?V) lembrou deputado Dionei Walter da

processo de cassação do terminarorecessoparlamentar que; em audiência pública, o Silvanãofoiencontradoontem

prefeito, limitando-se a enviar de 15 dias iniciado na última reitor disse ter sido tratado
para comentar o assunto.

relatórios para oTCE (Tribunal sexta-feira. "como um cachorro pelo (Celso Machado)

eíns

sbMh)ivo 1-d:ilV5L
oob[Q rr não pretende dar
A kQlga ao prefeito Moacir

Exi@:eholdi (PR). Novo

2t_Efflovimertto para tentar

�Brc�sar o mandato do
� .oXlfk
OiJ?qJ�je�to tem alvo claro: as

.oBrt,bwoes de 2008. A pressão
52@f1,Para que o Ministério
sb l?lfrJblico sent enci e

. ação
'��htica perpetrada no ano

passado, pelo mesmo

motivo, a negociação de

clúsitidas com ISS da
Canarinho.

sb ())ig
20 (tlíI<'
omoojrenda
ob B:@om seis assinaturas está

obrilnwtalada a CEI que vai
,1J:Jl{il1:Jr
eb Ilv,estigar o contrato de
son-

aGjJr�JEeirização da merenda
� 2��Çfplar nas escolasmunicipais

de Jaraguá do Sul. Entretanto,
.,._�jndicações do presidente,
Ul.�l�tor e membros ficam para

I
6�,sto, quando encerra o

ecesso parlamentar de quinze
dias.

..

Motivo 2
Petistas teriam

conhecimento de pesquisa
feita não pelo partido e

muito menos pelo núcleo da

prefeitura, sobre as

candidaturas a prefeito:
Pelos números, Bertoldi teria
bom conceito como pessoa,
mas não como chefe do
Executivo. Como ações do

gênero são demoradas, a

'bomba' poderia estourar

com a campanha já em pleno
andamento.

Os "pais"
A tal Farmácia Popular

virou cavalo de batalha na

Câmara, de novo. É um

repeteco do ano passado,
também ano de eleições. A
considerar a penca de'pais da
criança' é de imaginar que, á
estas alturas, o projeto esteja
'grávida' de quíntuplos. No
·mínimo

Mundolimpo
Realidade.

t

Quem observou crianças de todas as escolas visitando
a Feira do Livro durante a semana, também pôde ver

com que alegria e prazer brincaram no parquinho
existente na praça Ângelo Piazera. Isso, por si só justificá,
sem questionamentos, reivindicações constantes das

associações de moradores por áreas de lazer ·nos bairros.
. Que não podem se limitar a campinhos de areia e que se

prestam quase que só para futebol.

'. Gritante
Razões do protesto dos bombeiros de [oinville que.

ameaçam com greve: a folha de salários de 109

operacionais, os soldados que atuam nas ruas, soma. R$
104.800,00/mês. Já na área administrativa são 28 pessoas
com folha de R$ 102.800,00. Outras oito (dois·
comandantes, dois subcomandantes, um técnico de

segurança, dois engenheiros e um gerente de RH)
ganham, juntos, R$ 76 mil reais/mês.

HSBC
Nota da coluna ontem sobre agência humanizada do

HSBC de Blumenau- banheiros, cadeiras além do
necessário e telefone à disposição dos clientes, nem de

longe pretendeu, comparar com' a agência do banco em
Jaraguá do Sul. Até porque é um procedimento padrão
no país. Se alguém entendeu diferente, paciência.

h �.,
------------------�----�----�·----------------�------------ � ��_À �.i· __

Sacolas plásticas usadas aos

milhares todos os dias levam
cerca de 500 anos para se

decomporem na natureza. A
rede de farmácias do Sesi, por
isso, adotou sacolas

biodegradáveis (foto). A rede

fltende, cerca de 600 mil
clientes aO mês, portanto,

, utiliza igual número de sacolas,
que agora deixam de poluir o

__csolo.
.

Rebate N
.

Iunca.
Militante do PMDB por 15

anos, José Osório (DEM)
desmente categoricamente
que estaria voltando ao

partido. E explica: no ninho
peemedebista, como de resto
toda a família, nunca foi
cotado para disputar uma

eleição, ao contrário do que

quando se filiou ao PFL.

Sobre a Farmácia Popular, o
vereador José Osório de Ávila
(DEM) rotulou moção de
Dieter Janssen (PP), pedindo
agilidade na sua instalação,
como beneficente. "Para ele

mesmo", segundo Osório,
porque o prefeito já teria

encaminhado a papelada ao

Ministério da Saúde.
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. Luís FERNANDO MARCOLLA: DIRETOR-GERAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL

'Estamos na frente da maioria dos municípios'

\

Correio do Povo ' Quais
são as

-

obras de esgoto
sanitário em andamento?

Luís Fernando Marcolla -

Estamos fazendo a implanta
ção da rede da Rua Prefeito
José Bauer (Rau), que come

çou há um mês e deve terminar
dentro de 30 dias; do morro da
Boa Vista, e do morro do
Czerniewicz, que iniciaram

. I

nessa semana e devem ser

concluídas em duas semanas;
e a segunda, etapadas obras
nos loteamentos Souza e Santo
Antônio (Três Rios do Norte),
que está em fase de licitação.
Essa obra está prevista para
iniciar em agosto e terminar
em quatro meses.

No momento, o Sarnae
também está licitando a ETA

(Estação de Tratamento de

Água) no Bairro São Luís. A
obra deve começar a ser

construída dentro de dois
meses e a previsão é de que

seja concluída em três anos.

CP - Qual é o investi
mento para esses projetos?

Marcolla - O total previsto
é de R$ 28,5 milhões, sendo
R$ 3,5 milhões de recursos

próprios e R$ 25 milhões do

Já ultrapassamos
muito o índice de

�,

cobertura de esgoto
tratado de Santa
Catarina e do Bràsil"

O CORREIO DO PO

governo federal. Nessa

semana, o Ministério das
Cidades sinalizou ao município
a liberação de R$ 15 milhões
em financiamento pela Caixa
Econômica Federal para a

execução da rede coletora de
esgoto na região do São Luís.
'Para esse projeto, o

investimento previsto é de R$
16,7 milhões, sendo R$ 1,7
milhão contrapartida do

município. A obra deve

começar. em cerca de três
meses após a liberação do
financiamento e terminar
dentro de quatro anos. Já o

investimento para a ETA do
São Luís é de R$ 6,75 milhões,
sendo R$ 6,05 milhões
financiados e R$ 700 mil em
recursos próprios.

Também estamos buscando
junto à União recursos a fundo

perdido de R$ 4,5 milhões,
para conclusão das bacias de
Nereu Ramos e João Pessoa.
Caso o investimento seja
aprovado, a previsão é de que
o processo de licitação comece

em setembro, com término em

um ano. As obras terão custo

de R$ 5,7 milhões, sendo R$
1,1 milhão investimento do

município.

CP - Quais projetos de

ampliação no tratamento de
água estão sendo executados?

Marcolla - O Samac

começou há uma cerca de uma

semana o reforço de rede na

Rua Jorge Czerniewicz, que
deve ser concluída em 30 dias.
No próximo mês começa a

substituição da antiga rede nas

Ruas MaxWilhelm (Baependi)
e Jacob Gesser (Amizade), com
término dentro de 30 dias. O
investi-menta previsto é de R$
200 mil.

.

Para outubro está previsto
o início da ETA (Estação de
Tratamento de' Água) do
Garibaldi, que deve atender
até 70 mil habitantes. O
Samae vai investir R$ 2,5
-milhôes nessa obra, que será
concluída em dois anos.

sarnas muito o índice 'de
cobertura do Estado e do
Brasil, que é de 10,2 e 19%,
respectivamente.

CP - O usuário do Samae
'que dispõe do sistema de
tratamento de esgoto paga
mais 80% sobre o valor da
conta do mês. Essa cobrança
será permanente ou até que
o Samae consiga resgatar
empréstimos?

Marcolla - Essa taxa é

permanente, e o valor é

investido na ampliação do
tratamento de água e esgoto
domunicípio. Mas a população
tem consciência de que a

cobrança retoma em saúde e

preservação ambiental. Vale
destacar que a tarifa cobrada
por dez metros cúbicos de água'
em Jaraguá do Sul (R$ 13,82)
é urna das mais baixas do
Estado. Em Blumenau, por
exemplo, a taxa é de R$ 15,30,
,sendo que a cobertura de

esgoto é de cercà de 3%. :_

CP -Existem análises
específicas para saber se a

qualidade da água melhorou
nas áreas onde o esgoto é

tratado?

. Ameta do diretor-geral do Samae (Serviço
Autônom� Municipal de Água e Esgoto) de
Jaraguá do Sul, Luís Fernando Marcella, é

atingir 86% da população com água tratada nos
próximos cinco anos. Para isso, a autarquia está

investindo no reforço de redes e na construção
de Estação de Tratamento de Água no

Garibaldi, que deve começar a operar dentro
de dois anos.

O Samae também está investindo forte na

ampliação do esgoto sanitário. O investimento'

previsto para os projetos é de R$ 28,5 milhões,
dos quais R$ 3,5 milhões em recursos próprios
e R$ 25 milhões por meio do programa de
financiamento "Saneamento para Todos" e de
recursos a fundo perdido dó governo federal.

Marcella também mostra preocupação em
difundir a educação ambiental no município .

.

Para isso, o Samae tem capacitado funcionários
e realizado projetos de revitalização da mata

ciliar e de saneamento em áreas carentes.
As obras de saneamento básico que estão

,

em andamento, as metas e os desafios da

autarquia você acompanha na entrevista
abaixo.

A tarifa de água no

município' é uma das
mais baixas do
Estado. Em Blumenau,
a taxa é de R$ 15,30
e a cobertura de

esgoto é de 3%".

A população tem
co.nsciência de que
a cobrança (do
tratamento de .

esgoto) retorna em
�>

saúde e

preservaçãe
ambiental"

Marcolla - Com certeza, tJ

tra tamento é percebii
visivelmente. O Samac tel f]

. constatado, por meio de anál� e

em laboratório, a reduçi
considerável dos cloriform çl

fecais nas amostras de ág f:

coletada.

CP - Quantos estudane 2

. já participaram do Pro��
(Programa de Valorização 6í: �
• •
Aguas)?

Marcolla - Em um ano

meio, o programa já formou nl2i :

de dois mil estudantes da quarnf
série. No próximo semestre, miE'
885 al�nos vão participar d ?

projetos de educação ambien b

desenvolvidos.

CP - Qual é a área de
cobertura de esgoto sanitário
e água tratada no município?

Marcolla - Hoje, o esgoto
tratado atinge cerca de 50%
do município, .o que equivale
a 258 quilômetros de rede.
Além disso, 98% da população
tem acesso à água tratada. A
meta é de que a cobertura de
esgoto tratado chegue aos 86%
no prazo de cinco anos.

J araguá do Sul é uma das

poucas cidades de médio e
I

grande porte de Santa
Catarina que tem mais da
metade dos habitantes com

acesso ao esgoto tratado.
Estamos na frente da maioria
dos municípios e já ultrapas-
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PREVENÇÃO: PRAGAS DO ARROZ IRRIGADO. DEBATIDAS EM SEMINÁRIO

Rizicultores conheceram novas técnicas de plantio
.. Pragas que atacam

:� ---"""arrozais também
foram discutidas

.

com plantadores
,

I
•

SNI ALVES
UARAMIRIM

hectares com produção de 180
mil toneladas/ano, beneficiadas
através de seis industrias, além
de uma cooperativa de
armazenamento e

beri.eficiamento do grão e

produção de sementes.
O engenheiro agrônomo

Honório Francisco Prando, do
Epagri de Itajaí, ressaltou a

importância no combate às

pragas através de técnicas que
não agridam omeio ambiente.
Honório disse que é preciso
conhecer o comportamento do

percevejo do colmo e do grão
(o chamado bicudo) � "esta é

amelhor época para realizar o
controle de pragas ern função
da hibernação do inseto e

facilidade no cotnbate a

reprodução". O inseticida deve
ser usado em último caso e

precisa ser registrado, e o

agricultor dev�ar
acompanhamento técnico para ,

que se tenha controle do solo
. e da água para, desta forma,
"colocar alimento de

qualidade na mesa do
consumidor" .

Delegacia da Mulher

pode sair até dezembro

JARAGUÁ DO SUL

rm
O delegado geral da

,

Polícia Civil do Estado,
,
Maurício Eskudlark, disse

que a expectativa é de que
a Delegacia da Mulher de

[araguá do Sul deva começar
a funcionar até dezembro. A

I "Bd:::'idéia é que o espaço
�J)j :J

'

I
.

funcione junto à delegacia
n:ll '

.

I"J' .

da Comarca eque parte dos
)GJ BD) . .

';o r funcionários seja cedida
'·'tu.,
srnir;lpela Prefeitura. A previsão é

UOh <de sejam necessárias 15
D -

pessoas para prestar o

atendimento, dos quais dez

slnlih policiais e os demais
I.
:l, psicólogos, assistentes sociais

[1>.
Oi.; � servidores burocráticos.

Segundo o delegado, o efetivo

I.ofl" policial em Jaraguá do Sul é

�CIn JJ' reduzido e não permite
fj'Ü;lJi . deslocar funcionários para a

IBff!. Delegacia da Mulher.A

fib ''c' secretária de

G1;T::;j. Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi (PSDB),
disse que vai procurar a

.;
secre taria es tadual de

c.. Segurança Pública para
saber de que forma serão

disponibilizados funcionários
para a estrutura. A secretária

de Desenvolvimento Social e
" Família do município, Nilda
Bertoldi, disse que a

Prefeitura tem interesse em

participar da parceria, mas

que as conversações a

respeito ,
ainda não

começaram.
A instalação da

Delegacia Mulher no

município é discutida há
cerca de dez anos. Jaraguá
do Sul tem população
estimada em 130· mil

habitantes, dos quais 70 mil
são mulheres. No primeiro
semestre deste. ano, a

microrregião contabilizou
mais de duas mil ocorrências
relacionados à violência
contra mulheres e menores,

de idade. A maioria dos
casos

. engloba lesões
.

corporais, ameaça, calúnia e

difamação, . geralmente
motivadas pela embriagues.

COMDIM - Hoje, as

mulheres vítimas de
violência doméstica podem'
procurar a Central de
Atendimento do Condim

(Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher}, na

Delegacia Regional. O

grupo é formado por

psicóloga, advogada,
assistente social e

conselheiras. Mais

informações pelo telefone

(47) 3370-8383.

Hector Haverroth afirma que haverá mais seminários ao longo dos anos

No ano de 2006 a região
Norte sofreu com estas

pragas.tendo prejuízo de

aproximadamente 16% na

produção, beneficiamento e

distribuição do arroz. Pedro
Mendes de Farias, 53) agricultor

do município de São João do

Itaperiú também teve prejuízos
emsua lavoura o que omotivou
a estarno seminário para buscar
embasamento teórico para lidar
com a praga. ParaHector Silvio
Haverroth, coordenador do

evento e profissional do Epagri
de Massaranduba, existe uma

parcela de agricultores que
ainda desconhecem aprodução
sem o auxílio de agrotóxicos e

não tem por hábito recorrerem
aos profissionais em meio a

Lama toma 'conta de rua

no bairro Nereu 'Ramos'

necessidades. Hector afirma

que o seminário irá ocorrer

todos os anos e a cada nova

edição mais palestrantes serão

trazidos para proporcionar
conhecimentos aos agricultores
da região.

JARAGUÁ, DO SUL

Motociclistas e pedestres são os que mais sofrem com o barro

região) a culpa é de uma

empresa de extração de areia.

A movimentação freqüente
de caminhões unida à chuva
dos últimos dias fez a lama
tomar conta da rua e dificultar
o trânsito tanto para pedrestres
quantomotoristas.

Para Fernando Pisetta, o
incômodo é tão grande que a

solução encontrada foi tele
fonar para o setor de Ouvido
ria da Prefeitura e denunciar
o problema. O morador ainda
não teve retomo, mas ganhou
a promessa de encami

nhamento da reclamação à
.

secretaria competente. Ele
comenta que emmenos de 15
minutos viu oito caminhões

.

carregados de areia passarem

pela Luiz Sarti e despejarmais
água onde a lama já impede o

tráfego desde a quinta-feira
passada. (KE)

LAMA TAMBÉM NA BARRA DO RIO CERRO

Uma obra não terminada na Rua Bertha Weeg"e, no Bairro
Barra do Rio Cerro, vem causando incômodo aos moradores da

região. A resolução de um problema relacionado à tubulação de

esgoto gerou buracos por toda a esírada. Agora, a lama toma
conta do local. Conforme o diretor de Obras, Oldemar Bonatti, a
obra foi encerrada na sexta-feira passada e demorou por causa
da profundidade das escavações.

Os moradores do Bairro
Nereu Ramos estão

insatisfeitos com a situação da
Rua Luiz Sarti. A estrada é

tida como uma das principais
daquela localidade e quem
costuma utiliza-la é obrigado
a colocar os pés na lama ou
então desviar o caminho.

É isto o que aconteceu

com omotociclista João Sarti.
Ele mora há cerca de dois

quilômetros do tre�ho mais

comprometido emesmo assim

sofre com o mau estado de '

conservação da via. "Passo

aqui duas ou três por dia

quase empurrando a moto.

Parece um rali. Chegamos no
trabalho completamente sujos
de barro", constata.

Segundo explicações de

pessoas que residem na

, ...'" �'1 � .�'�
� li�;,"'J

CURSO PARA OPEFfADOR DE CALDEIRA

Inicia dia 17/7 o Curso para Operador de Caldeira, promovido pela empresa Fausel &
Associados Ltda, com o objetivo de 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 DRT desde 1 9S3). Vagas Limitadas.

Informações: 3275-1866 ou: fauselll@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 estivertreinado.

ABANDONO DE EMPREGO

Pela presente, convocamos o Sr. CELSO LOURENÇO ALVES

portador da CTPS nO 27344 - SÉRIE 30 a comparecer no prazo
de 48 horas na sede de seu empregador, sito a rua ,Av. Marechal Deodoro

da Fonseca, 429 Centro Ed. Florença sala 102 em Jaraguá do Sul
sob pena de restar caracterizado a infração prevista na letra I, artigo 482
da Consolidação das Leis do Trabalho, senoo-dernltídu por justa causa.

AIZIDORO COMÉRCIO E SERViÇOS DE TELEFONIA LTDA
CNPJ 07.517.587/0001-50
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OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de veículos, novos, zero quilômetro, ano de
fabricação 2007, em confomnidade com as nomnas do CONTRAN e especificações descritos
no item I do edital completo. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de 2002
e LEI COMPLEMENTAR N° 49/2005, de 20 de dezembro de 2005, ART. 30 INCISO VII E VIII.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 27 de julho
de 2007, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul� sita na Rua
Wa�erMarquardt nO 1.111 , bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos
envelopes serão as'09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de

Licitações e Contratos: Orçamento estimado para a compra_dos veículos: R$157.115,00(cento
e cinqüenta e sete mil cento e quinze reais).INFORMAÇOES: A íntegra do Edital poderá ser

obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 25 de junho de 2007.

.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração .

-.- EDITAL
! •I PREGÃO PRESENCIAL N° 74/2007 Processo: 002/2007-FIA- - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

�';:D;'l POlÍCIA MILITAR TIPO: menor preço por ITEM

COILEGIO

MAR_STA
,SiD luis

AULAS PARA O BEM ESTAR
Em iniciativa inovadora, o Colégio Marista São Luís, disponibiliza
em suas dependências, aulas de ginástica localizada e dança para as

mães.

Ministradas pelas professoras Virlei Kunz e Lígia Rocha, as aulas

proporcionam dicas de saúde, momentos de descontração, formação
de amizades e a busca de um estilo saudável com a prática regular e
orientada de uma atividade física, além de estreitar os laços entre as

famílias e a instituição.
As mães empenham-se, recebem destaque pelo comprometimento
e seriedade com que participam das aulas em busca de melhor

'qualidade de vida e bem estar.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Solidariedade
O Grupo Breithaupt realiza

hoje o Sábado da
Solidariedade. O evento

conta com a tradicional
macarronada. A renda será

. revertida para a Apae, AMA,
Rede Feminina de Combate
ao.Câncer e Novo Amanhã.
A macarronada beneficente
acontece no terceiro piso do

Shopping Center Breithaupt,
às IIh30. O ingresso custa R$
15 e pode ser comprado nas

lojas do shopping.

Reunião
A Associação Catarinense

dos Motoristas de
Ambulância irá realizar a

primeira reunião da regional
norte do Estado. A entidade
convida todos os motoristas

de ambulância associados ou
não para participarem do.
evento no próximo dia 28, á
partir das 10 horas, na

Arsepum. Após a reunião

haverá um almoço de

confraternização.

<'

LEILÃO JUDICIAL - VARA FEDERAL DE JARAGUÁ DO SUL

26/07/2007, às 09 (nove) horas, PELA MELHOR OFERTA, mediante deferimento

judicial, no Átrio da Justiça Federal, sita.na Travessa Ministro luiz Gallotti, nº 60
- Centro, Jaraguá do Sul/SC. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO VALOR DA

ARREMATAÇÃO, NOS TERMOS DO EDITAL lEGAL.

I

Destaque
Des.afios ambientais
O Instituto

Cassuli, com apoio
das entidades do

Cejas e do Núcleo
de

Responsabilidade
Social promove na

terça-f�ij;a.; 17,
das 19 às 22 horas,
o evento "Desafios
ambientais: uma
visão de negócios.
em longo prazo" .

Com entrada

gratuita, o evento

vai ttatar de
temas ligados ao

meio ambiente.
Entre eles as

lições a partir dos
acider-'Ss

ambi(�is e novas abordagens, com a advogada Célia
Gachot::assuli, Direito Ambiental, com o renomado

.

advogado Gilberto Cassuli (foto), ISO 14000, com
.Romeo Piazera Junior e, por fim, as vantagens
decorrentes dos inevitáveis co�os ambientais,
com André Luiz Fumaça.

O CORREIO DO POVO

A Associação Brasileira de
Distribuidoras de Energia
Elétrica divulgou;
ontem, uma lista de

finalistas para o Prêmio
Abradee, que homenageia as

empresas com os melhores
índices de aprovação na

pesquisa anual feita com

consumidores residenciais.
A Celesc é uma delas.
Resultados saem dia 19, no
Rio de Janeiro.

OBITUÁRIO

Faleceu ás 17:00h do dia 12/.
07, a senhora Herta.Franke
com idade de 80 anos. O
velório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana Ebenezer
e o sepultamento no cemitério
da Barra do Rio Cerro.

Teatro
O grupo "Aplausos e Tomates" inicia hoje temporada da

peça "O Dragão Verde". As apresentações acontecem são hoje
e amanhã, às 16 horas, no salão da Igreja Rainha da Paz. O

ingresso é um litro de leite longa vida.

Faleceu às 16hOO do dia 12/1',
a senhora Leonidia Maria
Valentim Tomasi com idade de
74 anos. O velório foi realizado
na Capela Mortuária Senhor
Bom Jesus e o sepultamento
no cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 16h45 do dia 12f1,
o senhor HerbertoWelz com
idade de 66 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária
Cristo Bom Pastor e o

sepultamento no cemitério do
.
Rio Cerro II.

Veículos: Brasília 75; Ford F4000 82/83; Reboques Guerra 83�84 87/88 93/93; Carreta
semi-reboque, basculante 77, com sistema hidráulico que fixa os pés no chão; Fiat Fiorino
97/98; Fusca 1300 68; Verona GLX 92/92; TratorAGRALE, modelo 4200 ano 78; caminhão
GM 060, com caçamba, 80/81 .:

Máquinas/Equip: lixadeiras, aparelhos de ar condicionado; moldes de f�ndi�ão de inje?ão
de fibra de vidro diversos; matrizes de ferro e aço para estampo; esquadrejadeíras; furadeiras
horizontais e de bancada; prensas hidráulicas; respigadeiras; plainas; tupias; serra fitas;
destopadeiras; desemgrossadeiras; desempenadeiras; esquadrejadeiras; serras circulares;
exaustores; compressores; máquinas corte etiquetas; máquinas para cortar velcro; carro
plataforma; máquinas de solda; parafusadeiras; máquinas e conjuntos vibratórios;
guilhotinas; moldes de alumínio e aço para fabricação de frascos; tacho cozinhador de
doces; globo cozinhador de doces; balanças eletrônicas; máquina para fazer massa;
máquinas para fabricar lajotas e blocos de concreto; forno contínuo 7m; caldeira; grupo
gerador a gasolina trifásico; alternador (gerador) trifásico; motores elétricos; máquinas
policorte; balanças digitais; bobinadeiras; máquina injetora de plásticos;

Móveis e Informática: Diversos computadores, impressoras matriciais, laser e jatos de
tinta, fax; carteiras escolares; cadeiras, mesas, escrivaninhas, conjunto dormitório; arquivos
de aço; estantes de aço; autenticadoras; balcões expositores e refrigerados; freezers;
frigobar; máquina lavar louça; vídeo-cassete; máquina impressora de cheques; televisor;

Construção Civil: Pisos de granitos; mesas de granito; tijolos; betoneiras; 70m3 madeira
marfim seca; serras para mármore e granito; máquina polideira para mármore e granito;
guincho com motor elétrico; 80m2 dê pedras São Tomé e Miracema almofadada; tambores'
de anilina para assoalho;

Têxteis: Teares Orizio e outros; botões; hidro-secador contínuo para tecido BERNAUER
ano 91; 'aparelho de tingimento NAZARETH, modelo Over-flow; tecido 100% algodão;

.

malhas confeccionadas; máquinas de corte; máquinas de costura; refilo de espuma triturada;
calças jeans; blusas; camisetas;

Diversos: Óleo perfumado para assoalho; lâminas elétricas e a gasolina; doce de frutas:
caixas acústicas; calçados; 1.150 quilos de banana seca, câmaras de ar para bicicleta,
assador giratório; máquina de ralar laranja; potes de vidro para conserva;

I:
.\

Imóveis: 01) Um terreno no bairro Nereu Ramos, lado par da Rua Adolfo Menel, esquina
com a Rua Inácio Satler, com a área de 408 m2 , matrícula 26.199 CRI' JS; 02) Um
terreno situado na rua Valmor Zonta, 350,00 m2, matrícula 36.986 CRI JS, terreno na rua

Valmor Zonta, esquina com a Rua 742, área de 450,00m2, matrícula 36.985 CRI JS,
edificação construída sobre os dois terrenos, constituída de um galpão em estrutura

pré-moldada, com 8 área total de 650,00 m2; 03) Terreno na Rua .416-Jaime Gadotti,
matricula 38.520 CRI JS, área 508,20 m2; 04) Terreno na Rua 416-Jaime Gadotti,
rnatriculado 38.521 CRI JS, área 518,00 m2; 05) Vaga de garagem número 22 do
Edifício Jaraguá, situado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, n.º 111 matriculado 15.836
CRI JS; 06) Parte de 80.000,00m2 do terreno situado no lado ímpar da Estrada Jaraguá,
contendo a área total de 105.000,00 m2, matricula 5.891 CRI JS; 07) Terreno em formato
de um trapézio, matricula 426 CRI JS, na Rua João Tosini, no município de Corupá/SC,
área de 2.720,00 m2; 08) Parte de 1.471,91 m2 do terreno contendo a área total de
20.940,00m2, em Guaramirim/SC, localizado na SC 301, KM 06 matrícula 2.164 CRI.
Guaramirim/SC; 09)Terreno nas ruas Presidente Epitácio Pessoa (lado ímpar) e Bernardo
Grubba (lado par), com a área de 60.415,72 m2 matrícula 23.000 CRI JS, com edificações
construídas, constituídas de um prédio de três pavimentos e galpões para uso industrial,
com a área total de 25.338,35 rnz.

MAIS INFORMAÇÕES SITE www.agencialeilao.com.br , permitindo cadastramento de licitantes (opção "Cadastre-se"), fone (47)-3026-1615 - Agência de Leilões
VICENTE ALVES PEREIRA NETO - leiloeiro Público Oficial e Rural

.
.

.
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ESPECIAL: A PARTIR DESTA EDIÇÃ01 TOÓOS OS SÁBADOS, O CORREIO DO POVO PUBLICARÁ UMA MATÉRIA DOS CLUBES 'AMADORES DA REGIÃO

temos outras coisas para
arrumar aqui", disse Corrêa.
Entre as necessidades estão

os alambrados, as traves, uma
tela atrás dos gols e até

mesmo uma tubulação
ao redor do campo,

que tem valos a

céu aberto.
O Guarany

éumexemplo
de como o

futebol

amador é irnportante para os

moradores e torcedores dos
bairros de [araguá do Sul. A

aceitação da comunidade local
é boa, principalmente da
diretoria do próprio clube (o

futebol tem diretoria

.
,

:SER Guarany volta à primeira divisão neste ano
,

'
,

�Clube conquistou o terceiro título da
G

2Segunda Divisão no ano passado
B

,i

.i

I
o

r
I

II Presidente do clube, Ademir Cezar corrêa, reativou o futebol em

2004 e conquistou o título da Segundona no ano passado

....... JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ-DO SUL
"

iniciativaprivada e tambémdo

poder público para continuar

mostrando a força do futebol
do interior. �

Fundado em 25�abril de

1975, o time chegou a estar

fora de competições por três

anos, retomando às atividades
em 2004, através do atual

presidente Ademir Cezar
Corrêa. Em 2004 e 2005, a

categoria aspirantes ficou com
'''o "vice-campeonato da

Segundona. E, para este ano,

o objetivo é ficar entre os

. A' Sociedade Esportiva e

Recreativa Guarany tem

motivos para comemorar. O

clube, que fica no Bairro Rio

da Luz li, retoma à Primeira

Divisão da Liga Jaraguaense
de Futebol Amador este ano

depois de conquistar o

tricampeonato d� Segundona

I n�:aho'passado'(1�9V9S/06).
Para fazer bonito, o clube

L espera contar com o apoio da

r
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quatro primeiros. "Queremos
montar um time competitivo,
mas temos consciência que

disputar uma Primeira Divisão
é mais caro", disse Corrêa. Por
ser uma competição de atletas
federados, as taxas Se tomam

mais caras.

.Alérn disso, o clube

começa a fazer reformas no

campo. Uma delas é o

vestiário, que deve ser

terminado assim que a

Prefeitura liberar a verba
destinada ao futebol amador.
"Tivemos a ajuda de um

empresário que doou o

material de construção. Mas

3ºPARAJASC
O Mundo Todo Para Todos

específica). ''A gente procura
envolver os moradores.
Fazendo eventos esportivo
juhto com festas", disse Corrêa.
A próxima será no dia 22 de

julho, onde acontece a final do

Campeonato Interbairros, junto
com um baile.

PROGRAMAÇIO
'

09 a 17/0.1 Feira do Livro de Rua
Local: Práça Ângelo Piazera
Abertura às 14h do dia 19
Para demais atividades, acesse www.jaragua<;losul.sc.gov.br

Abertura da Exposição do Projeto "Bordando Jaraguá"
Local: Museu Histórico Municipal Emílio da Silva

Horário: 19h30min

09 a 30/07

11/07 Oficina de Plantib de Frutíferas em vasos

"Semeando Frutos" - FUJAMA
Local: Prefeítura df;},�araguádo Sul
Horário: 8h às 12h e 13h às 16h '

13/07 Concerto com o Coral Collegium Vocale
Local: SCAR - Pequeno Teatro

'

Horário: 20h

14/07 Concerto da Orquestra Filarmônica de Jarag�á do SlIl
Circuito Catarinense de Orquestras

'

. Local: SCA.R - Grande Téatro
Horário: 20h

:«, lfI

Não perca! Dia 21'tem Prefeitura nos Bairros!
No mês de aniversário de Jaraguá do SUl, o Programa Prefeitura nos Bairros vai

estar na Ilha da Figueira com diversos' programas e ações, Aproveite a

oportunidadepara fazer inscrições para programas habitacionais,Atualização de'
Cadastro do SUS;Verificação de Pressão Arterial e Glicose, Cadastro de Bolsa

Família e muitos outros serviços, além de poder adquirir produtos da APEAFA, e
trazer seus filhos para participarem de atividades recreativas e culturais,

E ÀS /61-1, SI-IOW com !?&g&LPES COVE!?!
T!?A5A A SUA 1=AmíuA E S&US Ah1l50S E PA!?TiCIPE!

,

local: E.M.E.F Waldemar Schmitz -Ilha da Figueira - Horário: 9h àsUh
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Depols de meia hora de
atraso, a narração
ofJeial anunclou o início
da cerimônia

RIO DE JANEIRO

Depois de meia hora de
atraso, o anúncio oficial do

I início da 'cerimônia de
abertura. Entre vaias e

aplausos, o presidente Lula foi
anunciado. Elza Soares

, entoou o coro durante o hino,
do Brasil e se emocionou. A

contagem regressiva mostrou
todas as sedes antes de chegar

I ao Ri? de Janeiro. No primeiro
show, 1.500 percussionistas
transformaram o Maracanã
em, uma grande escola de
samba.

Argentína, por ser a

primeira sede do torneio, em
1951, é o.primeiro país a entrar

no desfile das delegações.
Depois, por ordem alfabética
os outros países seguiram. Os
chilenos empolgaram, com a

animação. Dominica entrou

representada por apenas

quatro pessoas. Já os Estados
Unidos, que vieram sem as

estrelas do basquete, 'atletismo
e natação, entraram vaiadós.

Por fim, por ser o anfitrião, o
Brasil entra comandado pela
alegria do maratonista
VanderleiCordeiro de Lima. O
público acompanhou a festa

proporcionadapelos 800 atletas
que participaram da cerimônia
(30 ficaram. na Vila Pan

Americana)'. Nadadores e

ginastas não estiveramna festa.
As meninas do softbol, que já
tinham tomado a iniciativa de

posarem em fotos sensuais,
resolveram fretar um ônibus de
São Paulo para estar no desfile,
jáque a competição começa só

nadia 23.

Depois, a cerimônia seguiu
com várias apresentações, o

., juramento e o acendimento da
pira pan-americana. As

O CORREIO DO POVO
esporle@ocorreiodopovo,com,br

Handebol feminino'
estréia com vitória
RIO DE JANEIRO pelo técnico Juan Oliver

'começaram o primeiro tempo
abrindo em poucos minutos

vantagem de cinco gols.
Somente aos oito minutos, as
mexicanas, conseguiram
marcar o primeiro. Com
contra ataques rápidos e um

sistema defensivo bastante
fechado, a Seleção conseguiu

�concluir o primeiro tempo
com 12 gols de vantagem
sobre o adversário. No'
segundo elas mantiveram a

postura e concluíram em 38
a15.

A Seleção feminina de
handebol deu um show na

estréia do Pan-Americana e

goleou as mexicanas por
38x15 (parcial 21 a 4), no
Pavilhão 3, do Complexo
Esportivo Riocentro. As
brasileiras voltarão à quadra
,amanhã, às 13h, contra o

Canadá. Hoje, às 14h, é a vez

da Seleção Masculina fazer a
sua estréia na competição
diante do Chile.

As meninas comandadas

Show marca cerimônia
de abertura do Pan 2007

Abertura em dois momentos: ritmistas dão o embalo da festa e, mais
acima, show de fogos abre a cerimônia no Estádio do Maracanã

Todos osdias almoço com
.

pratos quentes diferentes
Segunda: Dobradinha

Terça: Feijoada
Quarta: Carreteiro

Quinta: Galinha Caipira
Sexta: Vaca Atolada

competições seguem hoje e a

primeira medalha sairá na

mountain bike feminina, às 9h.

Modalidades
AtletislffilGl

'

Badmintón
,Basquete
Beisebol

:l�(j)lidt;je
Boxe

, Canoage,rn,

Ciclisrnó
lEsg�ima

-

Esqui Aquáfíco
,Futebol
Futsal

Amaratona aquática feminina
tambémdefinirá asmedalhistas
na manhã de hoje.

'f.\eft\o
Saítos Ornamentals
Softbal
Squash
1T,ae-kWaR�dQ
Tênis
Tênis de Mesa
Tiro com Arco
1'1r.o

.'

Triatlo
Vela
Vôlei
'MlilleLàe Praia, ,Gil7lástica

Handebol

Hipismo
Hóquei sobre Grama
Jl1dô
Karatê

.

LewantameJilto l� Peso
Lutas
Maratona
Maratona Aquática
Mar.oha Atlética
Nado Sincronizado
Natação
Patinação
Peliltatlo Mode�l7Io
Pólo Áquático

ado: Feijoada e rodízio de p,lzza
pelo mesmo valer do buffet

,Antigua e �a�buda
Antilhas Holandesas
Argeqtina
Aruba
Bahamas
Barbadôs
Belize.
Bermudas
BolívIa
Brasil

, .Canaqá
ColÔmbia

,

Chile
Cuba

Costa Rica
EI Salvador
Dominiqa
Estados Unidos
Equador
Guatemala
Granada
Haití
Guiana
Ilhas Cayman
'HQúduras
Ilhas Virgens Britânicas
Ilhas Virgens
México

Jamaica
Panamã
Nicaráguà
Peru
Paraguai
República Dominicana
RUfto Rico

'

São Cristóvão e Nevis
.

Santa L-iioia
Surináme
São Vioente,s Granadinas
Uruguai
TriQidad e Tobago
Venezuela

Quilo: R$ 12.90
Buffet:' R$ 5,70

, ....

BELISSIMA
N

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 400
Centro' Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Fone: 47 3055.0887,," li' o\Ii

SOFA...SOFÁ CAMA�••CHAISE LONGUE...CHAfSE LONGUERETRÁTIL
,

'.
.Promoç.ão válida para o mé� de julho ou enquanto durar nosso estoque. Foto, meramente ilustrativa, • Volar promocional r"fer.nt" ao estofado Kilmer - 2,33 mIS, nos teóQ,,$ diiponlveis ni>loJa - e no Home fiO 04 -1,40 mts, MS cores di$p<miveis na loja. ,. Condiçáo de p.gam�nto 5uj"ho a aprovação de crédito.
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ASSEMBLÉIA LEGISlATIVA
DE SANTA CATARINA
APROVA LEI DE DIRETRIZES
ORCAMENTARIAS

ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
COMPLETA 17 ANOS

'UBlICAÇÃO HOMENAGEIA OS 5 NOMES MAIS VOTADOS

. melhor do Brasil 8RINOARTf
brindes e presentes personalizados

das comemorações dos 40 Exame (www.exame.com.br).
anos de existência da revista, A divulgação dos cinco

maior e mais importante pu- nomes acontece durante o

blicação de economia e negó- evento de premiação de Me
cios do país. A pesquisa indi- lhores e Maiores 2007, que

,
'

ca os cinco nomes que tive- ocorre no início do mês de

ram papel decisivo namelho- agosto.
ra do cenário de negócios no Depois de trabalhar 14

Brasil. anos como bancário, Eggon
A escolha dos homena- João da Silva, torna-se em

geados .será feita pelos presi- . presário quando fundou a

dentes. das 500 mai�WEG com os amigosWerner

empresas brasileiras, assi- Ricardo Voigt e Geraldo

nantes e demais leitores. Os Werninghaus em 1961. De

assinantes usam o código da uma pequena fábrica de

assinatura enquanto os de- motores elétricos no interior

mais leitores precisam de um de Santa Catarina, a WEG

código impresso na revista se tornou uma indústria

.comprada nas bancas. A facada em soluções eletro

votação é toda feita pela eletrônicas sinérgicas pre

internet, através do site da sente no mundo inteiro.

evista Exame elege
ggon João da Silva
m dos empresários
ais importantes
os últimos 40 anos

Único catarinense figu
rando numa lista de 53 nomes

, tados pela revista Exame,
ggon João da Silva, um dos

fundadores do Grupo WEG,
ê um dos empresários que
mais contribuíram para a

transformação e o avanço do
ambiente de negócios brasile
iro nas últimas quatro déca

das.
A iniciativa é por conta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 I FINAl-DE-SEMANA, 14 e 15 de julho de 2007 SANTA
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

A,PRÓXIMA SESSÃO DO LEGISLATIVO SERÁ NO DIA 1° DE AGOSTO

Alesc aprova LDO
e entra em recesso
o 'deputado Kennedy
Nunes afirmou que é
uma pena deixar a
votação para as últimas
sessões

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

governo, deputado João
Henrique Blasi (PMDB).

Líder da bancada do Pp, o
deputado Kennedy Nunes
afirmou que "é uma pena o

governo deixar a votação da
LDO para as últimas sessões

para que nada possa sermexido,
deixando à Assembléia um

papel de cartório de

homologação" .

De acordo com o presidente
da Casa, deputadoJulioGarcia
(DEM), o único projeto que

poderia ter sido votado ainda
no primeiro semestre era o que
trata damajoração das taxas da
segurançapública. "Foi retirado
de pauta pelo líder do governo

.

em função das dificuldades
que encontrou . na

receptividade do parlamento",
explica.

O Plenário também
aprovou, por unanimidade, o
projeto que amplia de 40 para
50 o número"

.

de

desembargadores daquele
poder.Amatéria tambémprevê
a criação de seis novos cargos

para o gabinete de cada
desembargador, sendo um

secretário jurídico, um oficial
de gabinete e quatro cargos de
assessor para assuntos

específicos.
JUDICIÁRIO Em

reunião extraordinária, a

Comissão de Trabalho e

Serviço Público, presidida pelo
deputado Onofre Agostini
(DEM), aprovou o projeto que
trata da alteração do parágrafo
único do artigo 41 da Lei

Complementarnº90, de 1993,
que instituiu o Plano de
Carreira, . Cargos e

Vencimentos do Pessoal do
Poder Judiciário. Esta'
mudança define que a

gratificação paga aos

servidores, além do expediente
normal de trabalho,
corresponderáao valormensal
fixado para o nível FG-3. Esta
matéria foi aprovada também
na Comissão de Finanças e

Tributação, presidida pelo
deputado [orginho Mello
(PSDB).

A LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias), que servirá
de base para o orçamento de
2008 e prevê R$ 9 bilhões para
o orçamento do ano que vem,
foi a última matéria a ser

votada antes do recesso da
Assembléia Legislativa. O
texto, aprovado na quarta

. feira, com ressalvas da oposição,
passou na forma original ao
apresentado pelo relator
R�nato Hinnig (PMDB).
Todas as emendas que tiveram
pedidos de destaque em

plenário, apresentados
individualmente ou por
bancada, foram rejeitadas
conforme encaminhamento de
votação feito pelo líder .do

� ....,', -;;;.

,"��--�----��--���-------------------------------------------

LHS abre Conferência
de Política para Mulher
FLORIANÓPOLIS

O governador Luiz

Henrique participou da
. abertura do encontro "Mulher
no Mercado de Trabalho
Formal emSanta Catarina" na
manhã desta quinta-feira. O
evento é promovido pela
Secretaria de Assistência
Social, Trabalho e Habitação
e faz pane da' 2ª Conferência
Estadual de Políticas Públicas
paraMulheres.

,

Luiz Henrique defendeu a

maior participação das mu

lheres na vid'a pública e

também a necess-idade de um
novo pacto federativo, que
promova a redistribuição dos
tributos, hoje excessivamente
ccncentrados na União.
Dados da secretaria apontam
que as mulheres ocupam

41,2% do emprego formal no
Estado, enquanto os homens
detêm 58,8%. Em 1996, era
36,7% contra 63,3%, respec-

'

tivamente. O maior número
de mulheres empre-gadas ano
passado tinha ensino médio
completo (18 mil). Na mesma,

faixa, estão os homens
(23.237). A remuneração
média das ,mulheres no

mesmo período foi de R$
497,10, inferior a média
nacional, R$ 553,12. Amaior

contratação de mulhe-res em
SC está na construção civil.
Também participaram da
solenidade os secretários
Dal�a d� Luca e João Fachini
(Secretaria Executiva de
Políticas Estaduais de
Combate à Fome) e a

primeira-dama Ivete Appel da
Silveira.

ARTE

Exposição com

seres em argila
A abertura da exposição

"Ludo Transgenia" da artista

plástica Ilca Barcellos
acontecerá às 19 horas de
segunda-feira. A mostra de

.

cerâmica, promovida pela
Fundação Catarinense de
Cultura, reúne aproximada
mente 25 peças, modelad�s
com as mãos a partir de blocos
ou placas de argila.

O trabalho foi iniciado há
um ano, dentro das Oficinas
de Arte da fundação. A

.

visitação vai até 1 º de agosto,
das 13 às 21 horas, no Espaço
Oficina das Oficinas de Arte
do MASC, CIC (Centro In

tegrado de Cultura), Avenida
lrineu Bornhausen, 5600,
Agronômica, emFlorianópolis.
A entrada é franca. .

Distn"!I�ão gratuita de:
Refrigerante
Pipoca
Algodão Doce
balão

Brincadeiras:
Palh�o
Cama Elastica'
Piscina de Bolinha

O CORREIO DOP?�

Pelo Estado
Alta octanagem

Numa quinta-feira (10) de fevereiro, por 51 votos a 28, o senador Renan Calhes '

ros (PMDB-AL) foi reeleito para a presidência do Senado. Lidas hoje, suas ú�
timas palavras antes do pleito parecem mera retórica ou de uma eloqüência que
faria Homero ruborizar-se. "Não há democracia sem um Congresso Nacional forte,

.
autônomo e independente. Nossos patrões são os brasileiros, e não os governosibsvibrou Renan. Foi pelo voto de seus confrades que ele chegou à presidência d��Casa. Sua conduta vertical põe em suspensão convicções e o próprio Senado. Re
nan parece passar por cima de seu dever funcional para legislar em causa próprlel
aparentemente, sem constrangimento nenhum. Se de um lado irrita a oposiçãOfJO
constrange aliados.Ontem, a senadora Ideli Salvatti (PT-SC) lamentou o adiamento '

da reunião da Mesa. Ela acredita que prolongar é incendiar o clima de enfrenta
mento. "É necessário que se abaixe a temperatura e tenhamos o mínimo de bO�Rsenso e respeito entre nós. Que não coloquemos o Senado da República trans
formado num verdadeiro ringue, senão não teremos condições de responder �
opinião pública" afirmou. Ideti e o povo brasileiro terão que esperar até a próxima'
terça-feira (17), às 11 h, para saber como e se é possível apagar esse incêndio. fS<D
essa altura, qualquer movimento vacilante da presidência da Mesa será combusrr=
vel de alta octanagem. ,1�1

, 21 �

BD!
A Hoplon, empresa catarinense resp,onsáve1iBI I

pelo desenvolvimento doTaikodom -,únícQ b
game massivo multiplayer de ação espaciaf1
'100% brasileiro - acaba de anunciar os re'h
sultados dos novos ajustes que vêm Sentü1
do feitos para aperfeiçoar o jogo online.,giuJ
Taikodom se prepara para entrar na etapa �

"alfa" de testes. "Partimos novamente quasê1jj
do zero, com revisões completas nesses ú!lliJ)
timos meses" explica Tarquinio Teles, presin; ô
dente da Hoplon. O site do Taikodom virou
o portal de atendimento ao usuário. O novoq, .

endereço é http://portal.taikodom.com/. �Bl
-

.'
. ) �

Inteligente sns
1.3° A empresa, catarinense. ,CSP, especrializadé;lcioO Banco do Brasil reinicia na segunda-feira, em cO,ntrol_e e automação, Ifnç.�u:!)O,m�- V.16, as contratações da linha de Crédito que , ca.do_o Aut?fap yi�i,a!rym �ís.t:m� Idee ,t�9n��

:G

antecipa o décimo terceiro salário. Nestà - -rrussao de'lmagenS'para'vlgllancla remotaiTIU I

etapa, a linha atende aos trabalhadores que O equipamento integra segurança, monito-
recebem a segunda parcela do décimo ter- ramento e envio de imagens via SMS (men-
ceiro no segundo semestre e aqueles que sagens via celular) e web. O produto, lança-
recebem o abono salarial em parcela única. do no ano passado, é único no mercado e
Para a nova temporada, as taxas do SS caem já vendeu cerca de três mil unidades. A CSP
de 2,74 % ao mês para 2,59% ao mês. atua há 15 anos no país e já projeta amplia

ção para o mercado europeu.

Sombrio
Desde quinta-feira (12) o sistema de abas
tecimento de água em Sombrio, até então
administrado pela Casan, passou a perten
cer em definitivo ao Samae. O diretor do
Samae, Thiago Ayres, acompanhado do
procurador do Município, J�Machado;
da secretária de Finanças Te��'Avila
Tiscoski e do secretário de Admlnistraçâo
Planejamento Jéferson Raupp iniciaram
o levantamento do espólio (conjunto de
bens, direitos, obrigações) deixado .pela
Companhia Catarinense de Águas e Sanea
mento que por mais de 30 anos ficou com a
concessão do serviç-o.

Universidade do Mercosui
o deputado estadual Dirceu Dresch (PT)
participou na sexta-feira (13) do Seminá
rio Regional sobre a Universidade Federal
da Mesorregião do Mercosul. No encontro
foram debatidos e apontados quais devem
ser os princípios e diretrizes da Universida
de como forma de garantirque ela atenda
as necessidades da região Oeste.

.

Responsabilidade
o Programa Incluir da Brasil Telecom ofe
rece oportunidades profissionais para

, portadores de necessidades especiais. Par
ticipe ou indique pessoas para o processo .

seletivo, enviando currículo para programa.
incluir@brasiltelecom.com.br ou cadastran
do-o no endereço www.brasiltelecom.com.
br. Os interessados também podem fazer \
contato pelos telefones (48) 3401-2552 ou

(48) 3401-:2369.

Pan
o deputado Edinho Bez (PMDB) acompa
nhou a presidente da Comissão de Turismo
e Desporto, deputada Lídice da Mata (PSB
BA), naabertura dos Jogos Pan-American os,
ontem, no estádio do Maracanã, no Rio. Até
o dia 29 de julho, a Capital carioca vai reu
nir delegações de 42 países, num total de

. 5.530 atletas.

.

Taikodom

Emprego nos EUA
A Intercultura1 leva 150 universitários ca

tarinenses a São Paulo para participar da .

Job Fair 2007, maior feira de empregos de
temporada nos Estados Unidos. Durante o

evento, empregadores americanos de re

sorts e estações de esqui vão contratar 200
dos 500 inscritos para o programa deWork
Experience 2007/2008. Quem ficar de fora1
da seleção, pode se inscrever para a próxi-Ima Job Fair dalntercultural, que será reali-,zada no dia 18 de setembro.

E,leitor�do I
TRE-SCdivulgou levantamentoda evoluçãOIdo eleitorado catarinense nos últimos sete]
anos; De acordo com os dados, o eleitora
do em Santa Catarina cresceu 13,22%. Em
2000, eram 3.626.533 eleitores. Atualmente,
são 4.178.991. Do começo do ano até t=de
julho, data da última atualização, o crescl
-mento registrado em todo Estado foi de �
0,25%. Das cidades que tiveram seus elei
torados ampliados, 22 cresceram mais de
20%. Entre as sete localidades que lideramlo crescimento, apenas uma não está no li-I
toral (Calmon, 'perto de Caçador). As demaisl'

são costeiras: Itaperna, Balneário Camboriú,
Navegantes, Palhoça, Balneário Barra do

SUI,e Bombinhas. ,
,

'. ."

Associação dos Diários do Interior - ADljSC colunaadi@cnrsc.com.br
CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FLORIANÚPOLIS E FRANCO VASCONCELLOS/SOMBRIO

Associação dos Diários do Interior

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

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O
Tempo - Fólha da Cidade - Jornal da Manhã -

Jornal O 19uassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-OVale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - VozRegional ( I
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MUNDO .�

EDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL ViRA PROPOSTA NO CONGRESSO
• PELO

,.

"

CA completa 17 anos
.

mmeio a discussão

Uma menina egípcia de 11 anos, que ficou grávida ao ser estuprada,
deu à luz uma menina, e agora quer que o estuprador seja entorcado

. publicamente.
.

.

- "

..:�
O jornal "AI Wafd" publicou ontem a decisãà do procurador-qeral M!

república de convocar um grupo de especialistas para opinarem sobre o

caso. '

A mãe-menina, chamada Hind, disse ao jornal que nãoquer se. casar i
.

com seu estuprador, uma oferta apresentada ..como forma de diminuir a <

vergonha da família. Ela quer que ele seja enforcado numa praça publica ..
O criminoso, um pedreiro chamado Mohammed Sami, se encontra'

em liberdade condicional, depois de pagar uma fiança.
O pedreiro ameaçou Hind com uma pistola e violentou a menina ern

um canteiro de obras, onde trabalhava, num subúrbio do Cairo.
"

"Agora sinto vergonha de ir à escola. Meus amigos não sabem o que.
aconteceu", lamenta. . .

O conselho nacional da infância e maternidade prometeu encarreçar- ;
se da "reabilitação" da menina. Várias organizações de defesa dos direitos
humanos se mostraram dispostos a prestar assistência legal num futuro

processo contra o estuprador.

Menina de 11
anos dá à luz
e pede morte
do agressor'(

t-

e também tem como objetivo Nações Unidas (ONU), que
reduzir a maioridade penaL proíbe a aplicação de penas a:

Um estudo realizado pelo crianças e adolescentes iguais ou

DataSenado nosmeses demarço superiores àquelas aplicadas aos

e abril deste ano mostrou que adultos.

87% dos entrevistados defendem Ela rebate o argumento de

que os menores de 18 anos que o Estatuto da Criança do

recebam a mesma punição dos Adolescente é brando e não

adultos ao infringirem a lei. pune os jovens infratores. Ao

Opresidente do Movimento contrário, argumentaque oECA
Viva Brasil, Benê Barbosa, permite que a partir dos 12 anos

acredita que a sociedade os jovenspossampermanecerpor
brasileira vai se sentir mais até três anos em regime fechado

segura se a redução da maio- dentro de unidades de

ridade penal de 18 para 16 anos atendimentos socioeducativo.

for aprovadano país. 'Apartírda Pesquisa realizada pelo
aprovaçãodoprojeto,ocrirninoso Instituto latino-americano das

menordeidadevaisaberqueserá Nações Unidas para Prevenção
punido quando cometer um e Tratamento do Delinqüente
crime.Então, comcerteza� mostraque cercade 10% do total

pensar duas vezes", deferf"£. de crimes são cometidos por

Já a presidente do Conanda jovens com menos de 18 anos,

(ConselhoNacional dosDireitos enquanto mais de 40% das

da Criança e do Adolescente), vítimas de assassinates são jovens
Carmen Oli-veira, acredita que menores de idade. A mesma

a proposta de redução da pesquisa mostra que 87% dos

maioridadepenalcontradizo fato crimes cometidos por jovens são

de o Brasil ser signatário da contraopatrimônio,comoroubo.
Convenção sobre os Direitos da e furto, e não contra a vida.

. Criança da Organização das (Agência Brasil)

egundo pesquisa da

N� cerca de 10%
o rotal de crimes são

,

I orlletidos por menores
(

Egípcia pediu que
ele seja enforcado
em praça pública

çECA (EstatutodaCriança
dg,Adolescente) completou
ntem a sua quase maioridade.

lei,promulgadaem 13 de julho
e 1990, faz 17 anos emmeio a

ma grande discussão: a

ai6ridade penal deve ser

edtfida de 18 para 16 anos?

A idéia está contida na PEC

(Proposta de Emenda à Cons

'�i�ão) do SenadoFederal que .

lte{a o Artigo 228 da Cons

tituição Federal, reduzindo para
16 anos a idade mínima para a
.

p6tabilidade penal.O texto já
foiaprovadopelaCC] (Comissão
de Constituição e Justiça) do

Senado e aguarda avotação, em
doisturnos, no plenário daCasa.
Na �Gâmar.a dos Deputados,
outriPEC,.á·17.1, tramitanaCCI

ECHADO 'POR SEGURANÇA' O aeroporto de Birmingham, no
Reino Unido, reabriu ontem de manhã, após ter permanecido
isolado na quinta-feira por causa de um "assunto de

segurança", confirmou a Polícia britânica. Os agentes não
revelaram detalhes sobre o incidente.

Projeto
Desafiando uma ameaça de veto da
Casa Branca, a Cãmara dos
Deputados dos Estados Unidos
aprovou na quinta-feira, 12, um
projeto que prevê a retirada total das

tropas de combate do Iraque até 10
de abril de 2008.

TUFÃO NO JAPÃO Um potente tufão, com rajadas de ventos

de mais de 250 km/h, atingiu ontem as ilhas de Okinawa, no
sul do Japão, provocando inúmeros cortes de energia e o

.

-

cancelamento de centenas de vôos. O tufão Man-Vi deixou
.

sem eletricidade 60 mil habitações.

SOBREVIVENTE DÊ QUEDA Uma menina de 10 meses

sobreviveu a uma queda de oito andares equebrou apenas
uma perna, depois que o pai, em estado de embriaguez, teria
jogado a criança pela janela, na China. A menina sobreviveu

ao parar sobre os galhos dy uma árvore. '; 1" I • " '''' r " ,.'

Chuvas
Pelo menos 23 pessoas morreram e

várias estão desaparecidas devido
aos deslizamentos de terra

registrados no oeste do Nepal. A
época de chuvas torrenciais
costuma chegar entre julho até
setembro na região do Sul da Ásia.

.,,- 'í .': ";. ).

. ,
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.
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c

Acerele O ritmo de suas conquistas na Fellows' Idiomas.(

f

Aqui você tem:
Inglês ou Espanhol - Método moderno.

- Aulas dinâmicas.
.

� Material importado específico para
adolescentes e adultos.

- Máximo 6 alunos por turma.

� Reposição de aula sem custo;
- Material totalmente
em inglês ou espanhol,
ilustrado e colorido (facilita a fixação).

- Sem taxa de matrícula.
- Convênio com WEG, Marisol, Malwee
e Hospital São José.

c

r,

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS
NO MÊS DE JULHO 2007:

'Cheque para 10 de agosto e

20% desconto nas

2 primeiras mensalldades,
(Agosto e Setembro)

,
v-

s

r.

Matriculas
Abertas 3275·3475

Início dasaulas: 06.08.2007

. .(.

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul
.

www.fellowsidiomas.com.br '

(em frente à Circuito Veículos) fellows@netuno. com. br

LJ:_ellows' Language School Ltda�

� �
----------------------------------�------���----------------�------�"�'---------- J�_� �\� __
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I FIM DE SEMANA, 14 e 15 de julho de 2007 Extra
Participe do sorteio NICOLODEl

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

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

PÁGINA DA CRIANÇA

Par Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

O mini-leitor Vinicius Gabriel Horst Soares nafnto
com sua cachorrinha completou 12 anos dia 5. Os
pais, Liliane e Dudu e a irmã Vanessa mandam um

grande abraço

A mamãe coruja Simone registrou o soninho.da
anjinha Ana Luisa Olzyk que nasceu dia 20/05

A gatinha Isadora Souza foi batizada
no domingo dia 8. A dinda coruja
Tatiane manda muitos beijos

.

Os pais Nilson e Valquiria e a irmã Pamela na foto
ao lado parabenizam Elivelton Elias da Silva pela��
passagem de seu aniversário no último dia.2'

(
.

Nasceu com 3,40okg no dia 9 o fofinho Édersôn Ferreira
Volpi. Os pais Luciana e Vanderlei os maninhos Junior e

Lidjale estão muito felizes com sua chegada

-A fofinha Camili Lange Behling completou seu 10
aninho dia 11. Os pais Silvane e Mario e o irmão

Fernando mandam muito beijos

A tia Dade manda um beijo para o

fofinho Ryan

(

c

Colorir
""1""""'1"""""

O gatinhO João Vítor Di Mari completou 8 aninhas
dia 13. Os pais Alexander e Marilda, as avós e os

amiguinhos �o Clubinho mandam os parabéns

A princesinha Gislaine Fracine da Silva
completou 3 aninhas dia 4.0s pais Márcia e

Zandir e a irmã Lidiane desejam muitas
felicidades

É só sorrisos a gatinha Laura Moretti
Junkes. Ela que completou 3 aninhas dia

12 para orgulho dos pais Elizabeth e

Renaldo

Em pose a gatinha Ana Laura Kekes
que completou 3 aninhas dia 7. Os
pais Adilson e Josi desejam muitas

felicidades

iIlIIf
> ,r > >

I· .

..

v

> >

,�< )l
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_): Posto �g
IX)

Marcolla
o g

��

O Rua Joaquim francisco de Paula, 303

�:
PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

O CORREIO DO PO

icjpt1
Para participar da Página

Infanil:i:envie sua foto em alii
resolução para o e-mail: 1.

é{ .'::'\, .'1:.1:i
recepcao@ocorreiodópovo.com.
As 1otos deverão ser enviadas até às 12h de quart�-fei�

Nascimentos
07/07
Isadora Gaboardi Bassanesi
Tainá da Silva
Thaisy Cristine Florêncio de SOUZ1 fi!

08/07
Laura Buzzarello
Jean Carllos André de Lima

09/07
Luís Francisco Utpadel Kiatkosky

10/07
Arthur Strelow Deretti

�.
,�,.".�'é<.,�".,,;.:',

OOAllNHO
CHICKEN LITTLE

EM�

_. ---"""
.----......,....-.--.- .........

---
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O CORREIO DO POVO

....

Conheça nossa loja. Além de
saborear as nossas delícias, você
ainda concorre a sorteio de uma

TV de 29" no dia' 21/7.

Marechal Deodoro da Fonseca. 191
Alameda 25, sala 11- Fone 3055 2229

STIMENTO
...• GARANTIDO!

egou mais três ímportantes
�ji Ceníro de Educação Infantil
"-

.

'áíxa d'Água, seis novas salas
[1}�quêch, no'bairro Corticeira

.

de4,Educação Infantil (CEI)
us Filhotes" de Guamiranga.

/1i�r

I'
"

Depois dela, ainda tem Bach, bem no meio

do concerto. Já na segunda parte da

apresentação, a Filarmônica interpreta
Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov, donos dos
clássicos "Quebra Nozes" e "Sheherazade",
respectivamente.

Quem quiser ver e ouvir tudo isso de perto
precisa se apressar. É que até a manhã de

(

ontem, mais de 650 pessoas já haviam retirado
os ingressos gratuitos distribuídos na bilheteria

da Scar. O Grande Teatro tem capacidade para

uma platéia de quase mil espectadores.
Interessados ainda podem seguir o exemplo e

garantir a entrada deste momento histórico da

Orquestra, durante este sábado.
De acordo com Bortholossi esta procura

surpreendeu. Para ele o motivo � uma mescla

de saudade e curiosidade vinda do público. Isto
porque, os instrumentistas não se juntavam
oficialmente desde o início do ano passado por
causa dos problemas financeiros vivenciados
pela Filarmônica.

Mas, os dias ruins parecem ter ido embora
de forma definitiva e agora é hora de rumar em

direção a dez apresentações em nove palcos
diferentes de Santa Catarina. A próxima a

receber o grupo é a vizinha [oinville, no mês

que vem. Mais tarde o município de São Bento

do Sul também entra no roteiro traçado
através do Circuito Catarinense de Orquestras,
encabeçado pelo governo estadual com o

intuito de promover a música de concerto.
Além delas, Blumenau, Florianópolis, Dionísio
Cerqueira; São Miguel D'Oeste, Caçador e
Videira ainda entram na agenda, que segue até

8 de dezembro, data na qual os jaraguaenses .

retornam para tocar "ao ar livre" na cidade

natal.

ADMINISTRAÇÃO 2005 - 2008

'GUARAMIRIM

I (Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� CINEMA

JARAGUÁDO SUL' .
..

;': :. • ,," .• '"". i· �, ",

, : ",' ,', � � )." 'I' :", 'o, ,i I' ,.'."
�1Cine ShODpiri'g'1 ,:., C, '

H�rry'P(lHer e'a:Oidem lia Fênix
(D�b);; . �"": : ·\r\l :" ·.i'

(13h, 1 ��4Qi 1 a�4o.)�1 �,�. ,

SeX/SábJDorn/OuWQui) , ,

(15tf4D�,; 18h20', �1h':': Seg/Te'r)
r,hL�r;.;�>�� :11

"
, '<", ';"'::

'

• Ciné,SnopDing2:'
Qua,r,;e�lJiF.an.i�stico e o Sprfi,sta
Pfa,e��!Q:(Pub). ",'.:' .

j19h30; 2lh20 - Todos os dias)
�Shil!'WTe;�eitó (Duti)"', \r
(14h, 15h50, 17h40 -Todos lJS dias).1...), _,I.),-U.;

at _,lItrié�Sliop�ióg '3 -.
t' ',. r ".�";

Ratatouille
A14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos

;:,IMMi�s.) .

,',

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub) , ...

'

(13h, 15h40, 18h20, 21 h - Todos os

dias)

• Cine Cidade 2
Ratatouille
(13h50, 16h1 O, 18h30, 20h50 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Leg)

.

(13h30, 16h1 O,' 18h50; i1h30 r ' ,

TodoS os dias)
. "

,

• Cine Mueller 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leld
(18h, 20h, 22h - Todos os dias)
Shrek Tefceiro (Dub)
(14h, 15h50 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h3Q, 19h1'O, 2:1 h45 -

.

Qua/Qui/SeX/Seg/Ter/Qua/Qui)' .

Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 1,9h10 - Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h�5 - Sába/Dom)

BLUMENAU

• Cine Neumarkl1
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Leg) :; ,.- , .�. .

:' ,r .'
, .

(J:�\hi,Jph�O't1 �h20" 22h -:-; Iedos os

iPias).', , .: '-.'

,.,

'.;' ".
'

, •. Cilie Neumarkl2
'

; kàrry Potter e a Ordem 'da Fênix
::(Oli6(' I

(1,3h30i 161Í1 O,.18h50, '21h30-
TÓdo{os:dias)" .'. .

'

'. Cine Neumarkl 3
Shrek Terceiro (DUb) .

"', "

.; '(14JiI3Q, :l6h50 -;- Todos O.S dias)
,

"Sl1rek-Ter�eiro (t1t.b)
,

" "'

.

. (1�h?p, 1QhqO'�JóâQ� os di�s), '

.

Trez!!;,HliiT!ens e um.Novo Segredo,
Jj9n?2.1tifQ �'.

..

i
'., .....

':�ltP�6ftS�f<tS�;g/Ter/QuéilQui)'t'lràns1ormers: O Filnui (Leg)
(21 h20 - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h - Sáb/Dom)

•

�N,:',i" );), i·'
,.:/.,ICine Neull!_arkl 4, •'"

Shrek'Terce.iro (Dub): , ".

;\K�;�h�O,Jey�40, F�40, 19n40"
;:g;,No -,,Jo�Q�:,os dias)' . ;'
,..... l. '"'1" ,." . '.-. '.1'"

• Ci��'�eui,1ilTkf fi c
" :.- ;

Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(14h20, 16h30, 18h20 - Todos os

elas) .

Quarteto Fantástico e o Surfista
f!rateado (Leg)
(fgh1ío, f?�1 O:� T,0d9,sps dias)
J êin� Ne�fuarkl6 i ';

..

' :
Ratatouiile (Dub)" ..' - .

'

(t3h$Cl,:\6h2Cl, 18h40, 21 h1'O -

()u'alaui!S�X/Segr:rer/Qua/Qui)
R�tatouillé (D�b)

,

i",' ,

(.13,��O, J 9ti20� 18�40 _:; Sáb[Dom) ,

tr�nS:foii'n'er,s: ,o Filme (pub):
'

(21 h10 � Sáb/üorn] ,

'

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• S'AIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Senai, doze anos em Jaraquá do Sul
o Correio do Povo, edição de julho de 1987, noticiava que o Centro de

Treinamento de Jaraguá do Sul do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), completava naquele ano, em 24 de junho, doze anos

de atuação em Jaraguá do Sul. Segundo a matéria o Centro era dirigido
pelo Sr. Alcino de Araújo, que havia assumido há pouco tempo, o Senai

vinha cumprindo fielmente os objetivos, qualificar mão-de-obra para
suprir o mercado de trabalho carente de profissionais especializados.
� Senai de Jaraguá do Sul era então o terceiro em atividades no Estado

de Santa Catarina, acompanhando a própria posição do município de

terceiro parque industrial e terceiro arrecadador de ICM,

• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

Feliz da vida com o novo veículo, Wilmar Sifert, que aniversariou ontem, foi clicado
pelo do leitor e assinante Airton Drews,

• UTILIDADE ,PÚBLICA
� Feijoada

.

Acontece amanhã, no
Pavilhão A do Parque de
Eventos de Jaraguá do Sul,
uma Feijoada Cultural,
promovida pelo Estúdio de
Danca e Artes Wald
Oliveira, O ingresso é R$
10,

� Tradicional
A Associação de Moradores
do Bairro Rio Molha
promove hoje sua feijoada
anual, das 11 às 13 horas,
no salão de Festas da Gruta,
Após a feijoada, haverá
bingo, O valor é de R$ 8,

� Palestra
o Instituto Cassuli promove a

palestra Desafios Ambientais,
no dia 17 de julho, das 19 .às
22 horas, no Auditório Eggon
da Silva, no Centro
Empresarial. A inscrição é

gratuita,

• PREVISÃO DO TEMPO

o
O CORREIO DO POVO

• ANIVERSÁRIOS
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'Tempo fechado no Estado
Uma nova massa de ar frio chega a

Santa Catarina nesse final de semana,
deixando o tempo estável com presença
de sol com muitàs nuvens,

.

especialmente no divisa do Rio Grande
.do Sul. No Planalto Norte e Litoral Norte,
céu encoberto com chuva fraca em

'alguns momentos, As temperaturas
declinam,

� �araguá do Sul e Região
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• NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
,

Clara abraça e beija Joaquim. Max
':fica enciumado. Berta leva comida

:�ara Medéia e lhe aconselha a
i revelar o segredo do número para
Zilda. Loreta se dispõe a ser

.

protessorá de Joyce, que vibra.

Conrado sugere uma brigada de'
· incêndio para a cidade e Max

· promete patrocinar. Eva encontra um

piano na sala e começa a tocar,
f;certa que o pai a perdoou. Max.
; Jlnanda que ela pare. Nina diz que

:Irouxe o piano para a casa. Zequinha
;�nstala um sistema de alto-talantes

;fpela cidade. Matilde leva broas para
· �Bruno. Bruno diz um poema para

?�Matflde e ela beija o seu rosto..

i t1Mauro e Pérola, combinam desair e

;�ele conta tudo para Zilda. lnácia
.

garante a Eva que Max a ama. Max
leva Clara à casà de Loreta. Matilde
volta para a casa de Joaquim. Todos
na praça aplaudem ao ouvir o

programa de rádio com Lucas.
�Lucàs diz que a música foi feita para
'lFNina, a quem ama muito. Conrado
,i'fica sombrio. Nina sorri:

� GLOBO -19H

· 'Sete Peeados
Pedro explica que pretendia convidar
Dante para o jantar também.
Berenice confessa a Gabriel que
'gostou de Régis. Antero decide tirar

Juju do caminho de Romeu. Xongas
ameaça Miriam por causa do bilhete
que a diretora mandou para sua

Amãe. Nino e Aquiles não se

j ,conformam por Dante cobrar parte
f,de suas comissões. Barão

I ;' ',presenteia Carla com um vestido B

ela pede uma jóia. Aquiles deseja
, pedir Carla em casarnento. Pedro
tconvida Beatriz para encontrar

,Clarice e Dante no restaurante.

��Agatha combina com Fred um golpe
contra Dante. Ariel conta a Agatha

r. 'que Custôcla estava na casa de,
f:.Beatrii n6'di'a'e'rrfil'úli 'àíe'§liátü::l"-' c: I ...;

f; desapareceu. Marceitlif.iJllW'estar>
.

� 'lnteressado em Rebeca. Beatriz pede
��a ajuda de Agatha Raia fazer com
[fique Dante passe a noite fora. Agatha
j pede a Dante para buscar um licor

{,;:em uma fábrica longe e ele acaba

� radormecendc por lá. Adriano é

:pencontrado preso dentro de um-táxi.
�., Eliete descobre que Ariel passou a

: noite tora. Clarice cobra explicações
i �a Dante, que dormiu fora de casa.
r,)
la'
�

L .
.

�lParaíso Tropical
�\Tais diz estar muito confusa. Lucas
� entra no quarto e Tais deduz que a

� �mulher é 'Ana LUisa. Tais diz que éstã
U muito feliz com a presença dos dois.

i% Olavo se oferece para ir com Marion
i

. a Paraty. Tais liga para Ivan e avisa
que está tudo bem. Fred diz a Camila
que um dia ela vai amá-lo. Daniel
comenta com Lúcia que sua esposa

__
está muito traumatizada e por isso
achou melhor não perguntar ainda
por que ela saiu de barco. Tais ouve,
enquanto finge dormir. Joana acha
Cássio arrogante quando ele tenta
lhe pedir desculpas. César, amigo de

Yvone, que trabalha no banco,

e aponta o homem que fez o depósito
para Joana. Jáder nega quando
Joana pergunta. Jáder deixa, recado
para Neli. Heitor.não gosta ao saber
que Fred pagou a prestação do
apartamento do Leblon. Bebel diz a

Tatiana que vai descobrir quem é o

figurão envolvido no golpe de
Marapuã. A falsa Paula finge reagir

.

fortemente quando Marion conta
21 lque Tais pode ter desistido da vida.
""Olavo observa Tais. Atalsa Paula diz

a Daniel que pegou a lancha para se '

encontrar com a irmã e que ela
estava desesperada. Paula acorda
confusa e Mercedes taz' com que ela
se alimente. Daniel diz a Antenor que
não acredita que Tais tenha dado fim
a sua vida. Olavodlz a Jáder que não
sabe se a mulher que resgatou é

.

Paula ou Tais. Jader diz que vai
ajudá-lo à descobrir. Jáder entra no

quarto de Paula. Olavo observa a

Sua reação. ,

� GLOBO - 21 H

Extra FINAL-DE-SEMANA, 14 e 15 de julho de 2Q07 I. 78
extra@ocorreiodopovo.com.br

�ELENCO
Berenice (Thalma de

Freitas) passará a fazer

parte do-núcleo celestial
de Sete Pecados, novela
das 19 horas da Rede

Globo, ao lado de Gabriel

(Erik Marmo) e Custódia

(Claudia Jimenez). Com a

missão de proteger Dante
(Reynaldo Gianecchini),
Berenice é chamada às

pressas por Gabriel, que
pede reforços para tentar

.

salvar o taxista das

tentações de Beatriz

(Priscila Fantin).

�'SIM'
Os ex-BBBs Flávia e Fernando
ocaram alianças na quinta-feira, 12.

stou tremendo, passei o dia
inteiro com dor de barriga,
andando de um lado para 0

outro", disse Justin. "Não
sei o que dizer, estou muito
feliz. E cada vez mais .

apaixonado", derreteu-se
ele. Como toda noiva,
Flávia chegou atrasada

para a cerimônia: "Estou
muito nervosa. Este é o

dia, mais feliz da minha
I vida" ..

�SERÁ?·
Gisele Bündchen e Tom Brady
vão mesinó'sublr aO attctr', .:i�
êainda este a�o, segúndo ó:Sh
Virgulando. Em entrevista a

,

publicação In TQUCO, os dotS· ;.
confirmaram .q!Je pretendem
oficializar a uniao. De 'acoi'dQ 1
com uma fonte próxima à

.

modelo, eles est�Qam .'.
planejando uina'cerimÔllià, '

super simples" q!J�::cotttari� ,

coin convidados íntimoS.e 1

: ainda acomecené' aqu(1:\ô '�J ..
Brasil. Pelo visto, Gisele \iái., :
mesmo en�r�r 'paràp,�ltri� dás
casadas.'

'

...;. : \ ;
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• SUDOKU • DIVIRTA-SE .

: .', � ;'. �
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;.

. Mande .s�a piada para, o'�a:
,

extra@ocorrelodopovó.com.br
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Na Alfândega.
Um português passa pela alfândega para entrar no Brasil.
- Qual é o seu nome completo?

.

- Joaquim Manoel Gonçalves.
- De onde o senhor é?
- Portugal.
-'De que parte?

.

- Inteiro, oras! '

�" !). "

: .. '"

• J t�' ,

.', t �.' j �

A Hora do Parto
- Doutor, o meu marido pode assistir ao parto? .

- É claro que sim! E digo mais, o pai deve sempre asslsnr ao parto!
- Ah, então deixa para lá. Ele e o meu marido se detestam.

\
.
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SOBRE O JOGO

"'-:'t fl, '�i;: "', ,
. '=.i:..
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É um jogo de lógica muito simples e vlctante. O objetivo é preencher um
quadrado'9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada Iintia
e cada coluna. Também não se pode repetir números em cada quadrado
de 3x3.

'.

Confira·a solução no rodapé desta página.

EMAGREÇA!Farmácia da Ilha
agora 'em o revolucionário

'-l\JIM_
' ...

e.'1Iç;:_'l! II \1,1. �0"=W�'�

AMIGOS
DO PESOUm produto 1 00% natural, estimulante que resolve

problemas de falta de memória,
entusiasmo e impotência sexual.

, CHEGOU! PARTICIPE!
A partir de 19 de julho

R.!;��.Carlos Ferreíra .197 \PSF
qLJintas 16h e iSh F 9935-9361
www.amigosdopeso.com.br

.,':.,1
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GRANDE DUNGA
Dunga diz que a Argentina
mereceu chegar à final.
Realmente sabe tudo esse

Dunga, hein!

FÉRIAS
Espero que a criançada tenha
preferência, nestas férias de
julho, pelo cinema do

Shopping Breithaupt.
Programação para sessão,

pipoca não falta: têm Shrek
Terceiro, Quarteto Fantástico e

o Surfista Prateado" Harry
Potter e a Ordem Fênix e

Ratatouille

HOJE É SÁBADO
Tempos modernos esses. Em
que desejamos que todos os

dias tivessem o tempo de um

dia e meio. E essa correria, essa
falta de tempo ... Faz com que
deixemos de fazer muitas

coisas, inclusive de pensar no

tempo ... Mas e se não houver
amanhã? Cada, vez mais
devemos entender, ou pelo
menos tentar entender, que são

os momentos felizes que valem.
Portanto gente, como hoje é

sábado, reúna seus amigos, sua
família, coloque a melhor
roupa, use o seu perfume
preferido, grite e esperneie,
mas vá se divertir!

CIRCUITO
O atleta jaraguaense Jefferson
Wolney embarca amanhã para
.São Paulo. Ele vai participar do
Circuito das Estações,
promovido pela ADIDAS. São
dez quilômetros. A largada e

chegada será no Estádio do
Pacaembu. Boa sorte, garoto!

MULHERES
Recebi por e-mail e gostei! Uma
pesquisa realizada nos Estados
Unidos mostrou que os

homens usam em média 1.500
palavras por dia, enquanto as

mulheres usam, no mínimo,
3.000. O DOBRO! Num

congresso, quando o estudo foi
apresentado, uma mulher se

levantou e disse: ", É lógico que
as mulheres falam o dobrá que
os homens: nós temos que
repetir tudo o que dizemos para
que os homens entendam!". E
o orador perguntou: ". Como
assim?".

FEIJOADA DO VÔLEI
Hoje, a partir das 11 horas,
acontecerá no Salão da
Comunidade Evangélica
Luterana, em [aragua do Sul, a

Feijoada do Vôlei. Vale
conferir!

CLUBE MÃE CORUJA
Neste sábado, às '14 horas, a

amiga deste colunista, Marines
Balsanelli, será anfitriã na sua

residência para o tradicional
encontro do Clube Mães
Coruja. Na ocasião, além de
muita conversa fiada, as

mamães aproveitam o tempo
para fazer pequenos trabalhos e

r e a l i z ar campanhas
beneficentes.

Por Moa Gonçalves - (moagonçalves@netuno,com,br)

A amiga deste colunista Sandra Regina Silva, a popular "Paçoca", faz tintim com os amigos
na Segunda (16), quando ela troca idade.

NOVO POINT
O boa gente Laerte Pauli já está a mil ultimando detalhes para, ainda neste mês, inaugurar seu bar,
um lugar diferente para a rapaziada deitar e rolar na Rua 25 de julho.

'

ELiAN
Para marcar a comemoração do "Dia Nacional de Proteção da Floresta", na próxima terça-feira, dia
17 de julho, a Elian. Têxtil, do meu amigo Chico Caviglioli, vai distribuir 600 mudas de Ipê e

Pitangapara seus funcionários e para a comunidade onde sua fábrica está instalada, em Jaraguá do
Sui (SC).

• TE CONTEI!
O boa praça Alfredo Pereira, figura querida e espirituosa lá do Posto
Pérola, ontem teve que pagar o bolo, com direito a refrigerante e

língua de sogra, porque foi o dia dele trocar a idade nova.
**

Na próxima segunda-feira (16), às 19h 30min, na AClAG, acontece o
lançamento da Expofeira de Guaramirim e Escolha das Rainhas do
evento. ,

**

Neste sábado, na Bierbude, a choperia do Shopping Breithaupt, tem à

presença dos canto�es Jean e July, de São Bento do Sul.

Hoje à noite, no Pavilhão de Eventos de Jaraguá, os formandos de
Tecnologia Mecânica, Vestuário e Gestão do Senai, prornovesnurn
baílão gaúcho com a presença da banda Santo Chão. . , '

**

E na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, naVila Nova, hoje, a partir
das 11 horas, tem Feijoada dos formandos da Fameg.

-

Hoje, a partir das llh 30min, é dia de Macarronada Benefícente, no •

Shopping Breithaupt, com o consagrado Sábado daSolidariedade.

A Associação de Moradores -do Bairro Rio Molha promove sua

tradicional feijoada anual neste sábado, dia 14 de julho, a partir das 11
horas, no salão de Festas da Gruta. Após a feijoada, às 14 horas, haverá
bingo.
**

� peneirão que os amigos Itamar Shullé e Alaor Palácio irão fazer
n��2,3 e 4, em parceria com o Cruzeiro de Belo Horizonte, a

idade dos atletas é entre 13 e 17 anos. Mais informações no fone 3276
3150.

Amanhã, jovem, casal Karolyne Mayane de Souza e Juliano
Janssen, além de comemorar quase quatro anos de namoro, ela
festeja idade nova,

Hoje, a psicóloga Lucia Helena Lopes, da
Clínica, Renascer, bate as taças e recebe o

coro de parabéns pela idade nova.

A DICA DE HOJE É:

A PROCURA DA FELICIDADE
DRAMA

com Will Smith.

• mC/� DE SASAIJO • DICA DE DOMINGO

32752058/99320502

COQUETEL
Na terça a noite (17) os amigos Jean e Andréia promovem
coquetel de inauguração da lojaUrbanMen, no Shopping
Breithaupt.

FRASE DO DIA

Assitir o Programa, Moa
Gonçalves, às 18h30min, na

RedeTY.

Comprar uma carne esperta na
Cia da Picanha, reunir amigos
e fazer aquele churrasco.

"Peça desculpas quando agir bem -

Nada fere tanto".
Paul Valéry

O casal Rogério Germano Daniel e Juliana, ontem; no
coquetel de lançamento da 6a Feijoada do Moa

(47) 3371 7551
www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios
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