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Arthur
Moreira LIma
pela primeira
,vez na SCAR

ELEiÇÕES

PMDB estuda

coligação com

ürfR em 2008

o presidente do diretório do
PMOB, Pedro Garcia, não
aârma, mas não desmente uma

aliança com-o prefeito Bertoldi .
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Rio Cerro busca
recursos para estádio
Formado há dois anos e meio, o Rio Cerro Futebol
Clube busca agora recursos para construir o campo. O
presidente do clube, Valdir Müller (foto), mostra o

'

terreno, onde a drenagem já está pronta. Ele quer
apoio para a terraplanagem e a construção dos
vestiários e do bar,

Varzeano define hoje
os dois finalistas
A partir das 13h45 no Estádio João Marcatto, jogam
Garibaldi x Barrabaxo I Tranze o Pé e, na seqüência,
tem a invicta Kiferro contra o Atlético. A final da

. competição está prevista para acontecer dia 5 de

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

Falta de infraestrutura
básica e problemas : •

burocráticos são as

principais causas para a

existência de mais de três
millotes irregulares em

Jaraguá do Sul. O
secretário de Obras e

Habitação, Alberto João
Marcatto, disse que a

prefeitura pretende investir,
até o final do ano, cerca de
R$ 210 mil para
regularizar estas áreas.
Parte do dinheiro será
usado para relocar
famílias para outros
terrenos .
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Vereador diz

que PM;DB é

partido de
,'tubarões� --
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HUMANA

iDr. 'Ihiaqo :MonseffCBorda
coco/se- 8,421

'Mestre em Implantodontia
Especiaiista em Implaniodontia
Especialista em Perioc{ontia
Canica qera{
Próteses Tel.: (47) 3055-2796

Férias de julho?
Saiba onde e o que fazer.

Dassiml•••
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• EDITORIAL.

·Manifesto ·oportuno
Este jornal subscreve

integralmente o manifesto

divulgado pela Federação das
Indústrias (Fiesc) logo após o
acidente com o avião da
TAM em São Paulo. Vamos

reptoduzí-Io agora para
reflexão de nossos leitores: "O
acidente do vôo 3054, com
cerca de duas centenas de
mortes, comove e choca o

País. Infelizmente não é um

caso isolado. É mais um

sintoma de uma crise que se

.
arrasta há. quase um ano e

que ganhou visibilidade para
o

. grande público,
lamentavelmente, com outra

tragédia � a do vôo 1907, na
Amazônia, com 154 vítimas

fatais. Tantas outras'lquase
tragédias" foram noticiadas
desde então, levando pânico
para quem depende da

aviação brasileira. Agora as

pessoas pensam duas vezes

,
o País assiste a tudo isso
atônito. Atordoado com a

letargia. Com a
·

inoperância frente à

situação"

antes de voar e isso pode
resultar em 'lentidão nas

decisões que precisam ser

tomadas.
O País assiste a tudo isso

atônito. Atordoado com a

letargia. Com a inoperância
frente à situação. E ela vai

muito além das notícias, que
muitas vezes parecem
inverossímeis de tão graves,
sobre uma injustificável crise
aérea. Mais lastimável é o

fato de a própria crise aérea

ser também apenas o indício

de algo que parece estar se

generalizando: a displicência
com que são tratadas
questões prementes. Como se

tivéssemos perdido a

capacidade de nos

indignarmos com o conteúdo

que vemos todos os dias no

noticiário: a escalada da

corrupção, o desrespeito à

propriedade privada, a

incapacidáde de nomear

pessoas para ocupar cargos

públicos de primeiro escalão
ou o comportamento de

políticos que devem, mas não
prestam explicações à opinião
pública.

O mais preocupante nesse

quadro é a sensação de falta
de comando. As crises que
vivemos precisam de solução.
O País lutou muito para
construir suas instituições e a

credibílidade delas está em

jogo".

,. ENTRE ASPAS

, , Nósprecisaníos de doadores mais do que nunca"
. Márcia Regina Silveira, enfermeira da Agência Transfucional de Jaraguá do Sul, sobre o baixo
. númenrde voluntários para dilações.

• PONTO DE VISTA
, .

Oportuna. reflexão sobre
universidade e o mando
do trabalho

É sempre oportuna ..

a

reflexão que uma sociedade

possa fazer sobre a missão de
uma instituição de ensino

superior e o mercado de
trabalho, considerando que a

universidade é uma de suas

principais formadoras demão-
.

de-obra. A par de outras

questões, deve ser louvado o
interesse dos educadores em

buscar uma convergência
entre o saber e o fazer, pois sem
a Educação nenhum sistema

consegue sustentaro seumodo'
de produção.

'

Foi com o propósito de
contribuir para essa reflexão

que aUNER] reuniu no dia 19

último, dirigentes, professores,
funcionários e representantes
dos acadêmicos em tomo do
tema "Universidade emundo
do trabalho", como parte da

política institucional do nosso
centro de ensino com vistas à

formação continuada dos seus

docentes e funcionários. No
caso da UNER], como

fundação comunitária; esse

compromisso é ainda mais

evidente já que ao longo desta
trajetória de 31 nossos

compromissos sempre
mantiveram fina sintonia com

aregião.
,

No encontro, organizado
pelaPró-ReitoriaAcadêmica
e pelo Núcleo de
Assessoramento Pedagógico,
estiveram professores
universitários, representantes
da indústria e do comércio,
trocando idéias com o

objetivo de discutir a relação
entre a formação acadêmica
e a realidade do trabalho.
Afinal, como avalia o grupo

· responsável pelo evento, "os
acadêmicos que se formamna

Universidade desejam que a

formação lhes possibilite o

acesso, com qualificação e

·
competência, aomercado do

.Carla SchreiQer
Rerrora da UNERJ -

Centro Universitário de
Jaraguá do Sul

trabalho; a empresa esperaque
a formação do acadêmico

corresponda às necessidades de
um mundo de negócios cada
vez mais globalizado,
competitivo e em acelerada

evolução tecnológica. Além
disso, a Universidade tem

compromisso com uma

educação técnica, pessoal e
cidadã".

Sempre que nos

balizarmos por esses

preceitos" estaremos

conscientes do nosso papel
como educadores e

cumprindo a missão que nos'
foi delegada pela sociedade.

Motivação para aUNER] de
extremo

.

orgulho,
. compartilhado nestes 31 anos
de história com 4.889
profissionais que concluíram
os nossos cursos de graduação
e renovado agora que
estamos iniciando um novo

semestre letivo.

HELENA
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• DOS BLOGS
CRISTIANA LÔBO

B

o novo Renan
o senador Renan Calheiros fez
uma autocrítica no último fim de
semana e reconheceu os erros

que cometeu ao partir para o

confronto com os senadores

que defenderam seu

afastamento da presidência do
Senado. Para recuperar o

espaço na Casa, ele telefonou a

alguns colegas no fim de
semana e alados os integrantes
da Mes� para assegurar que
não vai tentar barrar ou protelar
as investigações sobre seus

rendimentos e sobre o

processo par quebra de
decoro. Ele tem dito que não
escalou ninguém para pedir
vistas ao processo na Mesa e

nem recorrerá ao Supremo para
evitar o julgamento político.
"Agora, é o Renanzinho paz e

amor", brincou um assessor,
lembrando o então candidato
Lula; em 2002, que não

respondia às críticas de
opositores, quando se

autodenominou "lulinh� paz e

amor".

� cristianalobo.globolog.com.br

MÀGNO MARTINS

Pela tangente
"Não tenho nada 'a dizer". Foi a
única declaração da ministra
do Turismo, Marta Suplicy, em
referência ao acidente com o

Airbus 320 da TAM, Ao
desembarcar nesta quarta, no
Aeroporto Internacional do
Rio Antonio Carlos Jobim, ela
já era aguardada .por um
motorista e uma agente da
Polícia Federal. Marta Suplicy
vinha de Lisboa, Logo após
ela seguir de carro oficial,
para a Base Aérea do Galeão,
um assessor disse: "Ela

(Nmrta) está consternada e

ainda tem uma atividade em

Brasília". Quase um mês antes
do acidente, a ministra havia

rnlnlrnlzado os problemas
provocados pela crise aérea
do País e deu um conselho
aos passageiros: "relaxa e

goza". Na ocasião, diante do

espanto dos repórteres,
acrescentou : "Ah, gente, é

.

igual a dor do parto. Depois
você nem se lembra".

4J www.blogdomagno.com.br

• CARTA DO LEITOR

A doença da magreza

O que é anorexia

'nervosa? É um transtorno

alimentar onde a pessoa está

muito insatisfeita com o

corpo, para de se alimentar
colocando a própria vida em
risco. O alerta se acende

quando, par exemplo, uma
pessoa com um 1,60m está

por volta dos 44 kg. Segundo
dados médicos 15% abaixo
dá média.

,A pessoa anorexica se

enxerga mais gorda do que
está. Algumas pessoas chegam
a tomar medicamentos sem

orientação médica e

causando vômitos. O
tratamento é controlado por
uma nutricionista, não

deixando de ter auxilio

psicológico. Na maioria dos
casos a pessoa: não' admite
estar doente, quando isso

ocorre é preciso internação.
'Quando mais cedo se inicia

o tratamento, as chances de .

cura são maiores.

A anorexia é uma doença
-repugnante capaz dematar, por
causa da falta de nutrientes

essenciais, compromete o

organismo: a falta de potássio
pode atrapalhar os batimentos
do coração, a desidratação
compromete os rins, a defesa
do organismo fica debilitada
causando diversas infecções.
Essa insatisfação com o corpo
leva muitas anorexicas a

cometerem suicídios.
Como reconhecer o

silA
. t�

CHAGAS2�'
nSG

Tragédia
anunelada ;J3:J
Se a bruxa não está solta,'nêAL
rnínímo anda rondando os .

aeroportos do país. Mas há)
.rnuitos anos. Desde que o 11Jm
movimento de tráfego aéreob�q
no país começou a aumentar b

ld d
)2'3

sem que as autor! a es

percebessem que era precis11�b
investir' na infra-estrutura seoq
aérea e aeroportuária e, ,oM

sobretudo, na segurança dOs1Q
aeroportos e na flscalizaçãmoc
das empresas aéreas. O !Vog
acidente com o Airbus da {1I�
TAM, provocado por uma r[li�J
derrapagem na pista niolha��1J
de Congonhas, foi precedidoBb
na véspera por uma outra

�derrapaqem na mesma pista�B
que sofreu uma reforma n'3V

recente. Nos últimos dias, no!

quatro aviões derraparam 1Bq

naquele' local.dentro da sere»
11e incidentes-e contratempoeoi
,qtle�v'êm-,se sucedendo rio 31'3V

transports aéreo brasileiro :Im
nos últimos tempos. Tudo �ÍlH
prenunciava uma nova .6'3"
tragédia. Quando e onde será1,.

? ,JgBa proxima. ,�
oh

, ,. 'Q'32
4J blogdosblogs.blig.ig.com.br

o

11Jq,
2úb
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• Beatriz Negherbon
Estudante

o
' )1T

;f
, eb

problema?Apessoa anore��:
sabe de cor as calorias, só'.fR1p.

.

em dieta, gosta. de eozil)lw(
para os outros e não come�
um pedaço, c;onhece milh�§�
de dietas, sempre dá um j�iit@
de fugir da comida emagr�OOI
muito" mas se acha gottdJ,J'
começa a se afastar dos ami�,
achando que todos a ac�
feia e gorda; olha atentamente
todos os rótulos de comida, é
viciada emmalhar evita trocar
de roupa na frente dos oU�,
sente multo frio, as meninas

param 'de menstruar, p-�
disfarçar o corpo, usa rou'Pâs
largas. lM

Essa doençamortal já atíãfu
várias pessoas ... Cuide-se, 1\lro
seja a próxima!' ,0£

rid
o

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-1'fflÍ!j
redação@9correiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Ca�a. �
Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão pUblicados). .
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rlç�ES: PR E PMDB PODEM TER CHAPA MA�ORITÁ�IA ,

pIsputa pel� prefeItur��ode
juntar partldos adversanos
Aliança dependeria
daJiliação de Rose
v_asel, que continua
sem partido

CELSO MACHADO

JABAGUÁ DO SUL

O presidente do diretório

municipal do PMDB, vereador
Pedro Garcia, não afirma,
desconversa, mas não

derfnente rumores sobre uma

possível filiação do prefeito
Moacir Bertoldi (PR) no

Pl0,DB e que já recebeu

convite neste sentido do

governador Luiz Henrique da

.Silveira e do vice Eduardo
-PinhoMoreira. Garcia prefere
trabalhar a hipótese de filiação

,·1 .

da vice-prefeita Rosemeire

Vasel (sem partido), que já foi
vereadora pela PMDB. "Isso
tornaria o nosso partido
partícipe do governo e, por

conseqüência, poderia estar

formada a aliança", disse o

vereador. Garcia, que prefere
entender notícias sobre a

filiação de Bertoldi como

"especulações", embora

al�mas estadas do prefeito em
�<?rianópolis não tenham

seguido uma agenda
Opuramente administrativa,

disse que o partido está em

compasso de depuração.

Garcia qualifica como "especulações" a filiação do prefeito Moacir Bertoldi no PMDB

"Estamos de portas abertas

àquelas pessoas que queiram
trabalhar pelo partido, que
tenham ideologia e interesse

em construir o bem estar

coletivo". Neste sentido, o

diretório pretende procurar

antigas lideranças do partido
na tentativa de resgatá-las
para a sigla. "Não queremos

apenas pessoas que se filiem

para usar o partido e depois cair
fora", observ�u o presidente do
diretório peemedebista,
adiantando que haverá uma

seleção de pessoas que se

interessarem em participar

" "Q d deipara somar. uan o . elXOÚ

o PL, a vice-prefeita disse (ao
O Correio do Povo) que só se

filiaria a um partido político
com ideologia, condição
repetida agora por Garcia

quanto à aceitação de novos

filiados. N as eleições
majoritárias de 2004, o PMDB
concorreu coligado com o PT,
em chapa encabeçada pelo ex
deputado Dionei Walter da
Silva. Tinha como vice a

psicóloga Cecília Konell. A

coligação recebeu 23 .OS9 votos
contra 26.S99 dados à chapa'
Bertoldi/Rosemeire, ambos

Troca troca
Na Câmara de Vereadores

de [araguá do Sul, o PMDB
:Voáí ganhar em setembro mais
�fu vereador, o ex-petista
11�J!ilme Negherbon. Do PP
-Wé'Ve sair o presidente do

ib€jgislativo Rudolfo Gesser,
Ià.l[fida sem rumo. Em

�J@o.aramirim, o PMDB perde
...... ,bÍlis Chiodini e o Pp, Adilson
� ,íí\:taújo, que estão fundando

J@tPR.
31IJ

3 "

�I.c:

!E�tratégia
Gh,Em 200S, o PMDB de

fIaraguá do Sul poderá estar
c©oligado com o PR, de
Moacir Bertoldi. Mas não

1.Ji�rá uma adesão pura e

,�tmples.Tratativas em

andamento cogitam a

filiação da vice -prefe ita
Rosemeire Vasel (sem
�ãrtido), que já foi vereadora
�êlo PMDB. O que poria
partido no�ovem()

Pois é
Vereador Pedro Garcia

(PMDB) é quem pergunta:

"por que, agora, a merenda
escolar servida nas escolas do

município não presta se quem
denunciou irregularidades foi
quem nos convenceu a

aprovar projeto de lei que
terceirizava o serviço?". Eis aí
a missão da CEI c�iada na

Câmara. Isso ainda vai dar
muito pano pra manga.

Desempenho
Em 2004, o PMDB

disputou a prefeitura em

chapa liderada pelo petista
Dionei Walter da Silva.
Como vice, a psicóloga
Cecília Konell. Entre três

candidatos, a chapa chegou
em segundo lugar, com

23.038 votos, contra 26.899
dados a Bertoldi. Tucano
Vicente Caropreso totalizou
21.211 votos.

então do PL. O candidato do

PSDB, Vicente Caropreso,
obteve 21.211 votos. Se
confirmada a filiação de
Rosemeire Vasel e a aliança
PMDB!PR, o prefeito Moacir
Bertoldi.Tque deverá ser

candidato a reeleição, a

coligação terá, ainda, pelo
menos outros dois partidos.
recém-fundados nomunicípio
e presididos por homens' do

primeiro escalão da prefeitura:
PC do B e PRB. Mas é voz

corrente que que o Partido
Verde consolidará sua ida

para o governo de Bertoldi.

Motivos
Por que os centros urbanos

desenvolvidos de Santa
;',Catarina saQ:tão "trançados"
quanto avias pÚblicas centrals?
Porque ao longo de décadas

'governantes permitiram um

crescimento desordenado. A
nova tragédia em CongonJ.5.âS
é exemplo disso. O aeroporto
chegou primeiro.

O CORREIO DO POVO

Vereador deixa o PMDB

por causa de "tubarões'"
GUARAMIRIM

O vereador e líder do

governo na Câmara Luís
Antônio Chiodini desfiliou-se
esta semana do Partido

Progressista (PP). Ele não

adiantou qual será seu novo

partido. Ao ser questionado
sobre o motivo da saída, o

vereador afirmou que "está
cansado de trabalhar emmeio

'a peixes grandes ou tubarões dá
política guaramirense" (os
quais não nominou) e não ter

espaço para realizações pessoais
dentro do PP. Ainda não está

confirmado,mas há rumores de
queChiodini vai se filiar ao PR.
( Partido da República) e terá

a companhia deAdilsonAndré
Araújo (atual PP) na legenda,
fortalecendo assim a sigla que
já . começará com dois
vereadores. Ao ser argüido

sobre esta possível nova etapa
em sua carreira política o

vereador não confirmou,' mas
também não negou os boatos,
dizendo apenas que "existe
umapossíbílidade",mas que irá
depender de fatores que serão

explanados "em reunião comos

.
demais correligionários queme

.

apóiam". Chiodini se referia a

líderes comunitários e

personalidades políticas que,

supostamente, estão

levantando a nova bandeira na

região visando às eleições de
200S. Por outro lado, a aliança
entreDEM e PP continua firme
no propósito dos progressistas
indicarem o futuro candidato

que será apoiado pelo atual

prefeitoMário Sérgio Peixer. E
tudo leva a crer que o

candidato do próximo ano será
José JoaquimFernandes, atual
vice-prefeito, do PP. (OA)

Chiodoni saiu do PP para fundar o Partido da República

Deu bode
Conselho de associações de moradores tem documento

de 24 dos 34 presidentes de associações de moradores,
condenando pedido de cassação do prefeito Moacir
Bertoldi (PR), protocolado pelo presidente da Ujam.ique
congrega as associações. Luiz Hirschen. Que argumenta
assembléia realizadano dia 24 de junho, às três da tarde.
Já há um movimento para derrubá-lo do cargo.

É isso
Para o leitor que se disse indignado com nota da coluna

sobre demarcação de terras indígenas, a colun�
recomenda consultar o noticiário da Assembléia

Legislativa do dia 13 de julho. Estão lá as declarações
do cacique Felipe Brezoela, que participou de'audiência
pública em Araquari, achando um absurdo a Funai

destinar 400 hectares para cada um dos 320 índios que

vivem na região.

Loterias
Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei

que' torna obrigatório o registro do número do CPF do

apostador nos bilhetes e volantes de todas as modalidades
de loterias e concursos de prognósticos administrados pela
Caixa Econômid Federal. Para, segundo jusrífícatíva, se
poder identificar o ganhador sem nenhuma dúvida. E

evitar fraudes já ocorridas várias vezes Em 2006, a Caixa
teve uma arrecadação bruta total de R$ 4,2 bilhões.

Pode?
Se um cidadão sentenciado

em última instância pode ser

candidato depois de emitir

mais de 300 cheques sem

fundo, ter contra si outros 170

processos na Justiça pode ser

candidato a prefeito (já foi e
será de novo) não sem razão

a desilusão da maioria dos
eleitores com os políticos. Ou
não é assim?

Língua afiada
Candida to declarado a

prefeito, o vereador e

presidente da Câmara d

Guaramirim, Evaldo João.
Junckes (PT) é o entrevis

tado hoje na Jaraguá AM a

partir do meio-dia. Podem

escrever, vai sair faísca. Em
2004, o PT coligou-se com o

PMDB e apoiou Nilson

Bylaardt. Hoje, nem pensar!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RENATO ESCOBAR: PRESIDENTE DO ROTARY CLUB DE JARAGUÁ DO SUL
�

'E preciso ter vontade de servir para partícípar
O arquiteto e empresário Renato Escobar

acredita que todo o trabalho voluntário precisa
ser feito com dedicação para ter resultado. Com
esse pensamento, ele conduz a diretoria do
Rotary Club de Jaraguá do Sul, onde assumiu
a presidência em julho e do qual é voluntário
há cerca de um ano e meio. Escobar reforça
que um dos lemas da entidade é "Dar de si

antes de pensar em si". E acrescenta que, o pré,
requisito para fazer parte da organização é "ter
ética e vontade de servir". Entre os projetos
previstos na gestão 2007/2008, cita a

implantação de uma creche no Morro da Boa
Vista, que deverá atender cerca de 60

crianças. O imóvel foi adquirido pela entidade
por meio de eventos com lucro revertido para
essa finalidade. A entidade também planeja
implementar a "lista telefônica do Rotary",
angariando recursos às entidades filantrópicas
do município. Para falar mais sobre o Rotary -

objetivos, parcerias, projetos, eventos

promovidos e os desafios da entidade, Escobar
concedeu ao O Correio do Povo a seguinte
entrevista:

O Correio do Povo ' O

que é o Rotary Club?
Renato Escobar ' O

Rotary é uma organização
mundial, sem sede própria,
que presta serviços
humanitários e estimula o

ideal de ��r'vir. Está presente
em mais de 180 países e é
considerado o maior prestador
de serviços do mundo. Entre
as causas em que atua estão a

erradicação da poliomielite e

o combate à guerra,

promovendo a paz entre as

nações.

Como nasceu o Rotary
Club?

Renato O Rotary
Internacional nasceu em 1905,
em Chicago (EUA), e foi
fundado pelo advogado Paul
Harris. Começou com a idéia
de converter os clientes e

amigos e evoluiu com a

realização de projetos sociais.
A expansão aconteceu com a

criação de clubes do Rotary
em vários países, O Rotary
Club de Jaraguá do Sul foi
fundado no dia 14 de março
de 1952, por 23 sócios
fundadores. O primeiro
presidente foi Alfredo Zimmer.

Ja ultrapassamos
muito o ín.dice.de
cobertura de esgoto
tratado de Santa
Gatarina é do Brasil"

OCP - Quais projetos que
o Rotary tem para o

município?
Renato - Um dos projetos

é a implantação de uma creche
noMorro da Boa Vista. No ano

passado, o Rotary doou imóvel
à Prefeitura para essa

finalidade. A casa f�i
adquirida por R$ 45 mil,
arrecadados por meio de
eventos como a Feira da Ponta
de Estoque, Almoço das

Nações e Baile Rotariano. A

previsão da Prefeitura é que a

creche comece a funcionar no
ano que vem e atenda cerca

de 60 crianças.
. No final do ano, vamos

realizar mais uma edição do
"Natal da Criança Pobre", com
a distribuição de brinquedos
para crianças carentes. Ano

passado, o projeto aconteceu

no Estrada Nova. Também
pretendemos implementar a

lista telefônica do Rotary, com
lucro revertido para entidades
filantrópicas do município. A
empresa parceira (ainda não

definida) vai se responsabilizar
pela confecção e logística.
Outro projeto é realizar o

. "Castelão do Rotary" (costela
fogo de chão), em março de
2008, também com renda
revertida para entidades.

A tarifa de água, no
município é uma das
mais baixas do

E.stadg. Em Blumenau,
a tua é de R$ 15,30
e a cobertura de

esgoto é de 3%".

OCP - Como o Rotary se

.mantéml
Renato - Por meio das

mensalidades dos sócios. Essa
renda é encaminhada para o

distrito regional (o nosso

distrito abrange 49 municípios)
e para o Rotary InternacionaL
O dinheiro é aplicado na

capacitação de pessoas que
estudem e disseminem
conhecimentos sobre a área da
saúde e os conflitos mundiais.
Periodicamente, o Rotary Club
abre vagas para mestrado
nessas áreas e auxilia no

pagamento do curso.

OCP - Quantos voluntários
participam do Rotary Club de

Jaraguá do Sul? Quem pode
participar?

Renato - Estamos hoje com

24 voluntários. Os requisitos para
participar sâo: ter ética, vontade
de servir e dedicação para se

envolver nos projetos sociais. O

Rotary também é dividido em

dois segmentos para jovens: o

Interact (dos 14 aos 18 anos) o
Rotaract (dos 19 aos 30 anos).

OCP - Quais são os

eventos promovidos pelo
Rotary?

Renato - Os eventos

promovidos anualmente são o

''Almoço das Nações" e a "Feira
da Ponta de Estoque". Todo o

lucro é revertido para
entidades filantrópicas do

município. O Almoço das

Nações acontece em outubro,
na Comunidade Evangélica
Luterana. No evento são

oferecidos pratos típicos da
culinária de três países:
'espanhola (paella), chinesa

(frango xadrez) e italiano
(macarronada) .

Na Feira da Ponta de

Estoque (que acontece sempre
em julho), é possível encontrar
artigos com descontos maiores

que os normalmente oferecidos

nas lojas. O evento 'vi\
acontecer na Arena Jaraguá,
nesse fim-de-semana: sábado,
das 9 às 22 horas, e domil1gb,
das 9 às 20 horas. Nos anos

anteriores, a Feira aconteeêu
no Parque Municipal de
Eventos.

OCP - Quais são as

entidades beneficiadas? O
Rotary tem parceiros fixos
para desenvolver os projetos?

Renato - São várias
entidades beneficiadas, entre
elas a Apae (Associação de
Pais e Amigos dos

Excepcionais), AMA

(Associação dos Amigos dos
Autistas), Rede Feminina de
Combate ao Câncer e Casa de
Apoio Novo Amanhã. O
Rotary não conta com a

participação de parceiros fixos.
As parcerias com a iniciativa

pública e privada são firmadas'
a partir da apresentação do
projeto que se pretende
executar.

tEl

OCP - Como funciona °

programa de intercambistas?
., Renato - O Rotary aBre

vagas para jovens interessaàés.
em fazer intercâmbio (de S"ê4s
meses a um ano) em países
onde o Rotary atua - como

Holanda, Alemanha, México,
Canadá, Austrália e outrJll-l"
Como parte do programa,,:!o
intercambista deve partícipar
do Rotary CI1.)-b da cidade oQ.ge
ele está. O Rotary, por sua y_Rz,
auxilia o jovem no pagame_5150
da estadia e do estudodJ
jovem que deseja participat30
programa tem que ,�r
conhecimento em inglês, idadt!.
entre 15 e 18 anos e não preiisa
ser filho de rotariano.

OCP - Como acontecé' a
eleição da diretoria do Rotarvl

Renato - A eleição Ha
diretoria é anual e acontece �or
meio da votação dos sócios.

; r
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PIERD RAGAZZI

DE OLHO: EMPREENDIMENTOS COM ERROS DE PROJETO SÃO EMBARGADOS

Loteamentos irregulares estão namira da Prefeitura
nvesfimentos no

'iEitor devem passar
'eR$210mil
urante este ano

t. Falta de infraestrutura
b'ásica e problemas
�ftrocráticos. Estes são os
�. .. .

prmClpals motivos para o

Íl:tunicípio ter mais de três mil

t�ttes irregulares. O número

elevado é causado, em geral,
Éela dificuldade dos
If
�inpreendedores em se

adequar à regulamentação
�xlgida pelos órgãos
'esponsáveis por fiscalizar a

bertura de loteamentos.
Conforme o secretário de

�bras
e Habitação, Alberto

oão Marcatto, a

dministração pública
� ,unicipal pretende investir,
�té o final do ano, cerca de

:R$ 21O mil para regularizar
�... '

� stes empreendimentos. Parte
�

o dinheiro é usado para
relocar famílias para outras

.áreas. Já o restante será usado
Ill' .

,
'

no cumprimento de itens

necessários à legalização.
Entre as exigências da

Prefeitura aos novos

loteadores está a abertura das
estradas nametragemmínima

estabelecida. ''A menor rua

pode ter oitometros de largura,
mais 2,5 metros de cada lado

para passeio", explica
Marcatto. As vias também não

devem ir �lém de 300 metros

de comprimento, do contrário
necessitam de aumento nas

medidas laterais.
Porém não são apenas estas

as obrigações de quem quiser
iniciar um loteamento. Essas

pessoas têm que ainda se

atentar a algumas normas

ambientais. Caso o local onde
a construção estiver sendo

planejada estiver tomado por

vegetação, não é permitido
ly

derrubar maisde 70% das
árvores. A mesma quantia de

terra, em bacia hidrográfica
igual, precisa ser doada à

administração municipal.
Já no loteamento, os donos

são obrigados a deixar intacta
mais 40% de área verde

equivalente a cada lote, no

t,

:�Município, comemora
;:êmancipaçáo política
51

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
,

o s

�2K Considerada uma dentre

'jq,� cidades mais badaladas do

o�iJoral catarinense, o

offiunicípio está comemo

asando 43' anos de

oemancipação política e para
,((comemorar haverá atrações
-para todos os que queiram
("'párticipar. Entre as principais
JJ3:tividades programadas
:lbtão o corte do bolo de 43
,sID'etros, o casamento

°c6Ietivo, que irá unir 43
�1asais no Complexo Turístico
o�. L ht..:nsto uz, e o s ow com a

<r::.-'i�amília Lima, na Praça
'- ��r�,
JA'lmirante Tamandaré.
f)()

.

Em 1884, o lugarejo
desmembrou-se de Itajaí

fi originando o município de

Camboriú e em 1926 famílias
teuto - brasileirasdescobrem
verdadeiro paraíso de férias.
O turismo começa a ganhar
força e no dia 20 de julho de

1964, Balneário Camboriú
torna-se município
emancipando-se de Itajaí.
Treze anos depois são

invadidas por turistas de

países vizinhos, em sua

maioria argentinos. Na
década de 1980, os brasi
leiros aderem a cidade em

suas férias de verão. Nos dias

atuais, visitantes sabem da
necessária paciência ao

transitar pelas ruas, avenidas
I
e estradas em função do

expressivo número de
visitantes que a cidade
recebe a cada ano. (OA)_

�(I)pM prende traficante de. drogas
A PolíciaCivil eMilitar de

Jaraguá do Sul prendeu, na
tarde de quinta-feira, suspeito
de tráfico de drogas. Charles
Duraes (idade não infor

mada), natural de Santos/Sf
foi preso na Rua Antônio

Bernardo Schmidt, na Ilha da
'Figueira (perto do Salão

Vitória), onde foram encon-

tradas cerca de 300 pedras de
crack e vários eletrodomés
ticos e eletroeletrônicos sem

origem comprovada. Ele foi
encaminhado ao presídio na

manhã de ontem. A PM não.

revelou mais informações até
o fechamento desta edição
porque o caso ainda estava

sendo investigado. (DZ)

Lotes na rifa da Mosca, Barra do Rio Cerro, estão sendo legalizados após décadas sem a infra-estrutura exigida pela prefeitura

mesmo lugar, e doar ao

município 5% em outro local

plano e com possibilidade de

edificação. Aqueles terrenos

devem ter também rede de

água, esgoto e tratamento do

mesmq, drenagempluvial e rua
com macadame, no mínimo.

Além disso, a iluminação
pública e rede de energia
elétrica têm que estar

instaladas.

De acordo com o secretário

de Obras e Habitação, a

fiscalização de irregularidades
é intensa e grande parte dos que
não correspondem a estas

normas acaba sendo

embargada. A dificuldade
maior é quando os proprietários
fazem alterações depois que os

loteamentos estão prontos.
"Mesmo assim a Prefeitura está

atenta", alerta Marcatto.

Agroindús,ria
em destaque
GUARAMIRIM

Até amanhã 22 acontece

a Segunda ExpoAgroindústria
onde serão apresentadas as

novidades agropecuárias da

região além de exposições de

, gado 'leiteiro e de corte,

ovinos, caprinos, eqüinos e

produtos artesanais e

agroindustriais. Havéra rodeio
country amador e profissional
com peões do Paraná e Santa
Catarina. Para animar ainda
mais a festa haverámontaria
em carneiros, prova de

tambor, cavalo marchador e
também exposição de

orquídeas e plantas
ornamentais

Neste sábado, o grupo
Tchê Campeiros se

apresentará a partir das
22h30 no domingo o encer

ramento ficará por conta do

grupo' Som Bom, a partir das
19 horas. O custo do ingresso

.

é R$ 5 para os três dias de festa
e crianças até 12 anos e

maiores de 60 anos não pagam.
A entrada é franca no sábado
até às 13 horas e no domingo
até às 09h .. Para os interes

sados em realizamegócios, a

Expo terá Leilão Agrope
cuário hoje, a partir das 14
horas. (OA)

.Jflil�'lJllUJ$i rd@ Sul

PROBRAMAÇAO
21/07 Prefeitura nos Bairros

Local: E.M.E.F Waldemar Schmitz
Horário: 9h às 17h

Final do Festival da Canção Sertaneja e Popular
Local: Sociedade Esp. e Rec. Aliança - Rio Cerro II
Horário: 19h

22/07 Show na Praça - Sandro Luis e Alexandre I Banda In Natura
local: Praça Ângelo Piazera
Horário: 17h30min

25107 Sessão Civica Solene Comemorativa "Jaragu� do Sul131 anos"
Local: Praça Ângelo Piazera

.

Horário: 9h
.

Desfile Festivo "Jaraguá do Sul131 anos"
Local: Rua Relnoldo Rau
Horário: 15h

Gravação do Programa Galpão Crioulo Especial
Local: Arena Jaraguá
Horário: 18h

t'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Festival Gastronômico
Este é o último final de semana para aproveitar o }º

Festivál Gastronômico de pomerode. Hoje o familiar
Restauranp; Schroed�r caprichá no sabor da comida
caseir� . e prepara um almoço com sete tipos de carne

(costela e boi, costelinha de porco, peixe) e 15 tipos de
saladas.O "AlmoçoRegional" será animado pelamúsica
da dupla Karla e Ketlin. O restaurante fica na Rua 15 de
Novembro, 45. A noite exclusivamente germânica
também acontece hoje na cidade mais alemã do BrasiL
Quem promove é o RestauranteWunderwald, trazendo
muita música típica junto a um cardápio especial. O
estabelecimento fica lia Rua Ricardo Bahr, 200.

Jantar
O Clube Desportivo Cultural Testo Central, em Pomerode,

realiza hoje um jantar Dançante a partir das 20 horas. Depois
do jantar, o baile fica por conta da banda Worin. O ingresso
custa R$12,50. O clube fica na Rodovia João Karsten, Testo
CentraL Mais informações pelo telefone (47) 3387-6635.

Moda Unerj
A segunda turma do curso de

Moda da Unerj apresenta na

segunda-feira, 23, no auditório
da instituição, uma mostra das
criações realizadas. Entre os

trabalhos estão desfiles, planos
de marketing, estratégias de
comercialização, pesquisas
teóricas, criações gráficas,

editoriais, fotografias e

desenvolvimento de coleções.
No total são 20 profissionais que
acabaram de se formar na

faculdade. No ano passado, 46
formandos apresentaram
trabalhos na Scar para um

público de 600 pessoas.

Feira
Na praça Jorge Lacerda, em Pomerode, acontece hoje a

Win,termarkt (Feira de Inverno). O evento tem início às 10
horas e término previsto para as 17 horas. No local terá venda
de artesanato e produtos típicos da cidade, apresentação de
Grupos Folclóricos e Bandinhas Típicas. Além de muita

gastronomia e chope.

CRCSC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
" Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianópolis/Se - 88015-710

Fone: 48 3027-7000 I Fax 483027-7002

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PENA
o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que o contabilista Sr Moyses Vilmar Scheidt - Contador - CRCPR 035653/0, foi
penalizado com Suspensão do Exercício Profissional pelo prazo de 06 (seis) meses a

contar de 27/06/2007 até 27/12/2007, na forma do artigo 30 do Decreto Lei 9295/46 c/c art
37 da Res CFC 867/99 por meio da Deliberação 0171/2007 de 28/02/2007 homologada
pelo CFC em 30/03/2007.

Florianópolis, 21 de Julho de 2007
Presidente do CRCSC

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Almoço
o almoço dos 150 anos da

salsicha branca, uma das mais
famosas iguarias alemãs, a

Weisswurst, finaliza as atrações
do 3º Festival Gastronômico
de Pomerode. Em um almoço
descontraído, regado a muito

chope, serão servidas saladas,
acompanhamentos típicos e

receitas especiais a base de
salsichas, como o strogonoff e
a panqueca de salsicha, O
evento acontece amanhã, na
Rua Hermann Weege, 60.
Quem organiza o cardápio é o

gastrônomo James Brandl. O
preço de R$ 25 por pessoa

,

inclui dois chopes e strudel de
queijo como sobremesa. Para
mais informação acesse o site:

www.schornstein.com.br .

Trabalho
A Episteme Eventos está

recrutando 20 estagiários, de
ambos os sexos, para trabalhar
seis horas diárias, de agosto
a setembro, com possibilidade
de efetivação. O perfil do
candidato é ser estudante,
espontâneo, ativo e deve
gostar da área de vendas. Os
interessados devem entregar
o currículo, até segunda
feira, na Rua joão Nunes, 40,
Bairro Czerniewicz (próximo
ao hospital).

CHEGOU
NET VIRTUA E
BRASILEIRÃO.

N ,_
V/,..t;UIII

O deputado federal,
Nelson Goetten de Lima

(foto), e o assessor político,
Leônidas Nora. vão

y

aprv = tar na reunião

plena<_. da Acijs-Apevi da
próxima segunda-feira, 23,
como estão as ações do PAC
(Programa de Aceleração
do Crescimento) em Santa
Catarina, sobretudo, nos
municípios da região norte
do Estado. A reunião
abordará também o 5º

Seminário da Qualidade,
apresentado pelo
coordenador do Núcleo da
Qualidade, Cristiano Dineli
Alves da Costa. Np espaço
empresarial desta segunda
feira está RobertoBreithaupt,
diretor da Breithaupt. A
plenárrá é aberta a

em�esários, profissionais,
estudantes e comunídade em
geral, e acontece sempre às

segundas-feiras, às 18 horas,
noCeja.

Prêmío Nacional
O Supermercado Breithaupt ficou em 3º lugar no "Grupo

500 gramas" do Concurso Profissional de Merchandising
2006. O evento é realizado pela Nissin-Ajinomoto. A
empresa é a única, no Brasil, a receber este prêmio. pela
segunda vez consecutiva. O prêrnio foi conquistado pela
exposição dos produtos Nissin no supermercado Walter
Marquardt.

Formação Continuada
Cerca de 400 profissionais dos

centros municipais de
educação infantil, participam
de mais uma Capacitação de

Formação Continuada,
agendada para a próxima
quinta-feira, 26, das 8 às 12h e

das 13h30 às 17h, no auditório
doCeja. Serão três palestras: "A
motivação e a auto-estima
como instrumento no processo

de aprendizagem de O a 5
anos", com o professor Egídio
Romanelli; "A educação
alimentar e nutricional: entre
o ideal, o real e o possível",
ministrada pela nutricionista
Adriana Braun; e "Resgatando
valores", com o gerente de
Vendas da empresa Duas
Rodas Industrial, Eloy
Luchenberg.

II
OCORREIODOPOVO

POLICIAL

Identidade Falsa
Um homem usava os

.documentos de P.C.L.S
desde o início de 2007.
P.C.L.S. fez o registro de

:)

BO pelo furto, mas M.L.S,:
29, se apresentou como

sendo inocente. O
acusado foi levando a ':

Delegacia e identificado. I;

Foi constatado que havia
:

mandado de prisão aberto'
contra ele na comarca de

.

Florianópolis. C!

Tentativa
Na quarta-feira, 18, por
volta das 23h30, a PM
atendeu uma ocorrência ;:
de tentativa de homicídio;H
na Rua Bernado :r
Dornbusch, Vila Lalau, em

Jaraguá do Sul. Um jf

homem ferido havia
entrado no pátio de uma Ui
empresa. S.D.K., 31, foi A;
esfaqueado na região do

'

tórax e nas costas por
outro homem, que fugiu _

do local logo após o ato.
Sendo que a vítima foi J.

encaminhada ao PS pelos"
Bombeiros em estado
grave, a polícia deslocou J'

em rondas, mas não
localizou o suspeito.
Devido ao estado da (-.f

vitima não foi possível
saber o motivo da
agressão. j'

Roubo
Também na quarta-feira, .,

um homem tentou furtar oJ

em uma casa. O dono da l:

casa conseguiu detê-lo.
S.R.R., 17, foi contido
pela V.C.R., 36, e W.R., fT

76, quando os dois if;
flagraram o adolescente ,)

dentro da residência ,,1

furtando jóias e outros 'L I

objetos. Ao perceber a
'j

presença dos moradores. )
o infrator tentou fugir
entrando em luta corporal
sendo então detido pelos ��
donos d�'casa. �

• LOTERIAS
.• LOTOFÁCIL

• QUINA
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NO JOÃO MARCATTO: JOGOS DE HOJE DE�INEM OS DOIS FINALISTAS DA COMPETiÇÃO

partidas que disputou e

mareou 23 gols, com nove

sofridos. Já o Barrabaxo I
Tranze o Pé perdeu três e'

ganhou cinco, marcando 13
vezes e sofrendo 11 gols.

Logo depois, entram em

campo Kiferro Esporte Clube
'e Atlético Esporte Clube. O
time da Vila Lalau é o único

.

invicto, com seis vitórias e dois

empates, e também o melhor

ataque, com 27 golsmarcados,
sofrendo oito. Já oAtlético tem
amelhor defesa da competição,
com apenas quatro gols
sofridos e 21 marcados. A

equipe também aplicou amaior

goleada do torneio, ainda na

primeira fase, por 9xO noHERE
Internacional ] Nicopel.
TAÇA POMERODE -

Neste sábado começa também
a semifinal da Taça Pomersde.
Nos aspirantes, o Vitória
recebe o Flamengo às 15h15,
pelo jogo de ida. Em

Pomerode, Atlético e o Água
Verde local se enfrentam na

outra disputa. Amanhã é a vez

dos titulares. O Vitória joga
fora de casa cor:tra o Atlético,

'

também às 15h15. Na 'outra
semifinal.,o Vera Cruz recebe
o Água Verde de Porrierode.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Kiferro (branco) é a única equipe invicta na competição e hoje busca uma vaga para a final contra o Atlético

�emifinais do Varzeano acontecem hoje à tarde
!

.

A partir das 13h45,
I

•

as quatro equipes
I

.

�ycide�. o futuro
no torneio

lULIMAR PIVATTQ

, ÚARAGUÁ DO SUL
I

l Hoje, a partir das 13h45 no

fstádio João Marcatto, aeon

fece a semifinal do 25º Cam

peonatoVarzeano de Futebol

� Troféu Raul Valdir Rodri

�ues. Desde o início até o

Fomento, foramdisputadas 60
partidas, com 230 gols
bssinalados,média de 3,83 por
�Ogo. A briga também acontece

pela artilhariacom]airAntunes,

f,80
Atlético, e Everson Koerich,

a Kiferro, disputando gol a gol;
á que ambos maracaram 11

�ezes. Se a semifinal terminar
I

tinpatada,
a vaga será decidida

os pênaltis.
.

O primeiro jogo será entre

prêmio Esportivo Garibaldi e

�arrabaxo I Tranze o Pé. As
uas equipes se enfrentaram

Ina segunda fase, com o

IBarrabaxo I Tranze o Pé,
Ilevando"à melhot; vei1'cêricloI

r1''' 0) r

Ipor 2xi. O tricolor do

IGaribaldi perdeu duas das oito'

Lenílscn deve deixar o São Paulo
!

.

It SÃO PAULO

Depois do atacanteMarcel,
que foi liberado para defender
o Grêmio, outro que está

próximo de deixar o São Paulo
é o meia Lenílson. Pouco

aproveitado' pelo técnico
i Murky, Ramalho no

I Campeonato Brasileiro, o

I jpgador, segundo informou o

I vice-presidente de futebol são
I paulino, JoséAugusto de Barros

1'1
12
12
1�

5° Paraná 19 12
6° Palm�i£a$..

19 12

1° Grêmio. 18 12

��(l Sport 17 12
go Vasco 17 11
,

f10P (t\tarnaciônal 17 12
110 Figueirense 17 12

�

Flllglinêfis, 11

I� Atlético�PR 16 12'
�. A'H�tjç(HYJ§ 16

15° Santos 15
16° Corint�ians 14
17° Juventude 11 11 3

liso Ellimengo 8 9 1

19° América-RN 7 12 2

20° Náu,co 7 12 1

'rI

e Silva, o Leco, está sendo

negociado com Jaguares de

Chiapas, doMéxico.
'

''Aindanão.vou darnenhum
detalhe da negociação, mas ele
está sendo negociado",
confirmou o dirigente são

paulino. Lenílson nem sequer
treinou namanhã desta sexta
feira, no CCT da Barra Funda,
com o restante do elenco .do
São Paulo, que trabalhou
visando o jogo contra o

2 4

2 5
2 5
5 2
4 4
4 4
3 5

5 3
2 6

5� a
1 9
4

'St
12
14 7

24 3
4 �
15
15
14
18

".

15 2

16 O
19 -1
9 5
16 3

15 ,2
16 18 -2
10 10 O
13 19 -6
�"3 �16 ..5

23 -14

26",,-13

Cruzeiro, que acontece no

domingo, no Mineirão, pelo
Brasileiro.
A saída do jogador faz parte

da política da nova diretoria

são-paulina.A intenção é redu
zir o elenco, diminuindo tam-

. bém os gastos com peças que
não estavammais nos planos do
treinador. Lenílson era encara
do como possível substituto de
Danilo, mas foi perdendo
espaço pela. irregularidade.

"ResurtadQl.,.,12a Rôdaifà. 'q',
"

,

.. , ..

"",
.. , ,"""""",,:'I-WW $(,.;;;k.��"""k<�¥i';"�%-�

Botafogo 4xO Vasco (14/06)
Figueirense Oxl Sport .

.

Atlético·PR 4xO Juventude
Atlétfco-MG 4xl América-RN

� Náutico 1 x4 Cruzeiro
'

São Paulo Oxl Fluminense
Internacional 3xO Corinthians
Palmeiras 2x2 Santos
Goiás Ox,O .Grêmio·
Flamengo lx2 Paraná

Hoje %

18hl0 - América-RN x Atlético-PR
18h10 - Juventude x Internacional
18h10 - Vasco x Atlético-MG
'1lmanb[
16h - Corinthians x Náutico
l6h - Cruzeiro x São Paulo
16h - Grêmio x flamengo
16h - Fluminense x Goiás
18h10 - Santos x Figueirense
18h10 - Paraná x Palmeiras
18h10 - Sport x Botafogo

vivo

o
�
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SEM CAMPO: TIME TEM DE MANDAR OS JOGOS NO PEQUENO CAMPO Barrichello renova com a Honda
Rio Cerro é dos clubes
mais novos da cidade

.. e..

, .'

E�üipe se prepara
para disputar a
Segunda Divisão
da Liga Jaraguaense

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

O Rio Cerro é um dos mais
tradicionais bairros de Jaraguá
do Sul. Teve, durante bom

tempo, o Aliança
representando a comunidade
no futebol amador, Com o fun
das atividades em 2003, o

Alvorada resolveu montar

uma equipe, mas que durou
menos de um ano. Valdir

Müller, então responsável pelo
Alvorada e que ta�bém
dirigiu o Aliança, foi
chamado para o Cruz de

Malta. Mas preferiu ficar no
bairro e montou, em 10 de

março de 2005, o Rio Cerro
Futebol Clube.

Apesar da "pouca idade",
o time vem fazendo bonito.No
ano passado conquistou o

título do Campeonato
Interbairros e, amanhã às ISh
no Guarani, busca o

picampeonato contra o

Garibaldi. "Nosso time é

formado praticamente por
atletas revelados nas

escolinhas que o Aliança
mantinha. Queremos retomar
isso", disse Müller. Mas, para
isso, a diretoria corre atrás de

I' recursos para construir o

campo.
O terreno foi doado por

Udo Udpadell e a drenagem
já foi feita. O que precisa, é

aterrar, plantar a grama,
construir os vestiários e o bar.
Praticamente tudo. "Falta
colocar alguns tubos também.
Há três anos que ouvimos a

promessa da Prefeitura e,

desta vez, eles disseram que
até final de setembro deve
ficar pronta", comentou

NÜRBURGRING
DIVULGAÇÃO

temporada de 2007 está

sendo difícil, mas eu acredito
que nós estamos indo para a

direção certa", completou.
"Em acréscimo à grande

equipe que já temos, há

algumas boas novas pessoas
vindo para o time e eu tenho

confiança de que

progrediremos agora", disse.
Segundo o brasileiro, ele e

Button têm um ótimo

relacionamento como

companheiros de equipe. "E
a estabilidade será a chave
conforme olhamos para os

desafios de 2008. Por

enquanto, temos oito corridas
restantes e é para elas que
nosso foco está direcionado".

CÉSAR JUNKES

o brasileiro Rubens
Barrichello anunciou ontem

que renovou o contrato com

a escuderia Honda até o final
de 2008. O piloto de 35 anos,

vencedor de nove Grandes

Prêmios, assinou com a

equipe japonesa depois de
deixar a Ferrari no início de
2006, tendo, desde então, o

inglês [enson Button como

companheiro de equipe.
"Eu estou muito satisfeito

em confirmar que ficarei na
Honda em 2008", disse
Barrichello no site oficial.

"Quando vim para cá em

2006 sempre foi minha

intenção desenvolver um
relacionamento de longo
termo e ajudar a construir

uma equipe forte. A

'�f
Barrichelo: feliz em continuar

Nirso Baumgartel, Valdir Müllin e Vilson Titz são os dirigentes que estão
reerguendo o futebol amador no Rio Cerro

Todos os dias almoço com

pratos quentes diferentes
Segunda: Dobradinha

Terça: Feijoada

Quarta: Carreteiro
Quinta: Galinha Caipira
Sexta: Vaca Atolada

ado: Feijoada e rodízio, ·de pizza
pelo mesmo valor do buffet

Müller exibe o uniforme do clube, criado em março de 2005

Müller. Segundo ele, com R$
30 mil, ele deixa o campo

pronto para jogar.
Mas para ajudar, enquanto

não se acha um patrocinador,
a diretoria vem promovendo
eventos, como torneios e até

bailes. "No dia 4 (de agosto)
faremos um em parceria com
o Alvorada", informou o

sem campo, o time vem

mandando os jogos da

SegundaDivisão no campo do
Nacional, no Bairro Alto da
Serra, "O que a gente pede
não é dinheiro. Pode ser

material de construção ou até
mesmo o empréstimo de uma

máquina para

terraplanagern", disse o

presidente.

Quilo: R$ 12.90

Buffet: R$ 5.70

,. .

BELISSIMA
E s G

RuaCelProcópioGomes de Oliveira,400
Centro • Jaraguâ do Sul- SantaCatarina

.

Fone:47 3055.0887

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



[olQ�I@_Q�POVÕ�&-
SC TEM SETE
CIDADES NO RANKING
DAS 100 MELHORES
PARA TRABALHAR ®

MORRE EM SÃO PAULO, AOS 79

ANOS, O SENADOR ANTÔNIO
CARLOS MAGALHAES ®

8RINOARTf
brindes e presentes personalizados

Compre as tendências e aproveite
os MELHORES PREÇOS
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CRICIÚMA SAI DA LISTA E SÃO BENTO DO SUL ENTRA PELA 1 a VEZ

Sete cidades no rankíng
das 100 melhores
o (anking das
100 melhores cidades

para trabalhar é
elaborado pela FGV

SÃO PAULO

São Bento do Sul é a

principal novidade catarinense
'no ranking das 100 Melhores

tCidades Brasileiras para -fazer
:carreira. O pólo moveleiro

figura na lista pela primeira vez,
ocupando aposição número 87.
.São Bento estréia ocupando
;uma posição à frente de São

José, que ocupa a posição 88.
O ranking das 100 melhores
cidades para trabalhar é

elaborado anualmente pela .

FGV (Fundação Getúlio

�Vargas) e publicado pela
Írevista Você SA: Santa
Catarina mantém na lista de
2007 o mesmo número de

..cidades de 2006. Mas 'houve
uma baixa: Criciúma foi
excluída.

Cruzamento de dados
realizado pelo Noticenter
mostra que, em relação a 2006,
apenas São José subiu dez

posições, passando do 98Q para
o 88Q lugar. Todas as demais
caíram no ranking.
Florianópolis, a cidade mais

bem colocada, passou da

posição 11 para a 14.
A maior queda foi'

II·
CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS

O emprego com carteira

assinada cresceu 0,22% em

Santa Catarina em junho com
a criação de 3.059 novas vagas
de trabalho formal segundo o

Caged (Cadastro Geral de

Empregados e Desempre
gados). Os dados foram

divulgados pelo Sine (Sistema
Nacional deEmprego).O ritmo

de crescimento das contra

tações foi superior ao que foi

registrado em junho do ano

passado, que cresceu 0,15%,
quando foram gerados 1.957
novos postos com carteira

assinada. Com o resultado do
mês passado, o Estado fecha o
primeiro semestre de 2007 com
46.521 novas contratações no
merca-do formal de trabalho,

registrada por Chapecó, que
em 2006 ocupava a posição 65
e chega a 2007 na posição 84.
Isso significa uma queda de 19

posições. Mesmo assim, a

cidade permanece na quinta
posição entre as cidades
catarinenses, permanecendo à

frente de São José e da novata
São Bento do S�L

Blumenau, que em 2006

ocupava a posição 48, agora
ocupa a 58ª. Caiu dez posições.
Foi a mesma queda de ltajaí,
que em ocupava a posição 38 e

agora está na posição 48.

Raio-X

O COrumIO DO POVO�

colunaadi@cnrsc.com.br

Pelo Estado [

li
mos. O concurso faz parte do programa --I
da educação ambiental desenvolvido pela q
Enercan naquela região.

b

Diálogo TI

O deputado Renato Hinnig é contrário à pri- 37.

vatização do sistema de captação de água
�

e tratamento de efluentes em Palhoça. Re-
:3

presentante do município no parlamento J

estadual, defende a manutenção do vínculo 2 I]
da cidade com a Casan. Hinnig lembra que c

São José e Florianópolis acabam de assegu- p
rar investimentos federais do PAC. "Assim
como a prefeitura promoveu uma audiên- :�
cia pública para debater a mudança de sis- J

tema, poderia provocar outro encontro pú- ,1

blico, com a direção da Casan, para reverter 'v
o atu�1 quadro de ,d.escontentamento e :)

garantir um futuro solido de parceria com tI
a munkipalidade"

• 1£
, 'I

As assessorias de comunicação dos aeropor- -
tos estão tendo que se adaptar à escalada de
crise no setor.OHercílio Luz, de Florianópolis,
enviou ontem um verdadeiro raio-x. Estão lá
as dimensões das pistas (principal 2.300 me
tros e secundária 1.500 metros), os tipos de
aeronaves que operam no aeroporto inter
nacional e a movimentação diária, tanto da
aviação comercial (98 pousos e decolagens) 11,
quanto de carga (74). Segundo o informe,
em 2004 a Infraero encomendou pesquisa
para saber a oplníâo de 390 pilotos sobre as

condições de atrito e suavidade das pistas. A
resposta predominante foi "muito boa':

Indignado
"Infelizmente o Senado, por conflitos de or
dem política, deixa de votar um projeto que
iria benefidarmiíhares de empresários de
pequenos negócios, de todo o Brasil': A frase
é do presidente da Fampesc, Cloir Dassoler,
que está indignado com a falta de compro
metimento dos senadores com os micro e

pequenos empresários do Páís. A Casa não
entrou em acordo para destrancar a pauta.
Projeto de lei complementar levou uma bar
rigada e ficou para ser votado só depois do
recesso, em agosto.

Investigação
Ministério Público do Estado ampliou estru
tura para o combate aos crimes praticados
por agentes públicos com foro privilegiado.
Procurador-geral de Justiça, Gercino Neto,
criou grupo especial de apoio para atuar
nos procedimentos de investigação, cível e
criminal, e nos processos em curso em razão
do foro especial das autoridades envolvidas,
que só podem ser julgadas pelo TJSC.

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

Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diário O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Manhã -

JomalO Iguassu - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil-O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna-Tribuna Catarinense- VozRegional

se tem, recorde de

empregos em 2007

CIDADE 2006 2007 COMPARACÃO
___posição

Florianópolis 11

Itajaí 38
Blumenau

'.

48
Joinville 49
Chapecó 65
São José 98
Criciúma 99
São Bento do Sul O

�Qg§/2,QQ7
GaiU três posições
Caiu 10 posições
Caiu 10 posições
Caiu oito posições
Cafu 19 posições
Subiu 10 posições
Sall,l da.lista
EStréiana lista

Associação dos Diários do I���ior - ADI/SC
_

CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FlORIANÚPOLlS

Presidente da Fatma, Carlos Leomar
Kreuz (D) e secretário de Administração,
Antonio Gavazzoni, acertaram
detalhes do edital para a realização do
concurso público no órgão ambiental.
A Fatma, que tem quadro de 196
servidores, pretende contratar mais
140, dividindo-os entre a sede, na
Capital, e suas 14 coordenadorias

regionais. Com esse novo grupo,
Kreuz acredita que será possível dar
mais agilidade e mais qualidade aos

processos de licenciamento ambiental,
hoje uma grande reclamação dos
empreendedores. A Fatma emite
cerca de 1,5 millicenças ambientais
mensalmente em todo o Estado.

PosiÇã9
14
48
58
57
84
88
O
87

Joinville passa Blumenau
Joinville também caiu. Passou da posição 49 para a 57. Mesmo caindo,
Joinville melhorou de posição em relação às demais cidades. Quarta
colocada em 2006, a cidade- tomou a posição de Blumenau em 2007,
assumindo a terceira colocação.

Criciúma ficou de fora
A pior situação entre as cidades de SC é a d�CriCiúma. Em 2004 a cidade
ocupava a posição 55, ficando à frente de Joinville, que ocupava a posição
63. De lá para cá, veio perdendo posições, passando do 960 lugar em 2005
para o 99° lugarem 2006. Na relação de 2007, a cidadenão aparecemas
entre as 1 00 melhores para fazer carreira.

São Bento é desta�ue
o ingresso de SãoBento'do Sul entre as 100 melhores cidades para fazer
carreira mereceu uma citação especial da revista/Você SA. A publicação
assinala que, "O município catarinense, que tem pouco mais de 70 mil
habitantes, aparecep,ela primeira vez no ranking na 87aposição, graças
ao bom desempenho de sua indústriamoveleira;quemantém seu foco no
mercado externo".

FONTE: NOTICENTER

TRABALHO

Indústria oferece
estabilidade

um recorde no crescimento do

emprego (3,40%) para o

período de janeiro a junho.
Com exceção do agrope

cuário, todos os outros setores

de atividade' econômica au

mentaram as contratações em
junho. O segmento que mais

gerou emprego foi a indústria
de transformação (expansão de
0,24% com 1.327 postos de

trabalho), principalmente por
causa do bom desempenho na
indústria .de produtos alimen
tícios. A segundamaior contri- .

buição para a criação de vagas
foi do comércio, onde o avanço
nas contratações atingiu 0,36%,
e criação de 1.024 vagas. A

construção civil e o setor de

serviços também aumentaram

o contingente de trabalhadores
com carteira assinada em 690 e

469.

Após cinco meses

consecutivos em alta, o nível
de empregomedido pela Fiesc
em 357 médias e grandes
empresas ficou praticamente
estável em junho. No
acumulado do ano o saldo é

positivo em 3,37%, com 7 mil
novas vagas criadas pelo grupo
de indústrias pesquisadas. No
intervalo de um ano, o parque
fabril catarinense expandiu o

emprego em 3,82%, equiva
lendo a 8 mil contratações. A
alta deste período foi verifi
cada nas . indústrias de
alimentos e bebidas (mais 3,8
mil). O acumulado dos

primeiros seis meses de 2007

apontou expansão nasmicror
regiões do Vale do Itapocú,
Nordeste e Oeste, em decor
rência das admissões nas

indústrias de máquinas.

Laser nacional
Empresas catarinenses que desenvolvem
equipamentos industriais a laser acompa
nham de perto o interesse do grupo italia
no EJ.En em instalar subsidiária brasileira em
Blumenau. O anúncio foi feito após a volta
do governador Luiz Henrique de viagem à
Itália. Os equipamentos desenvolvidos pelo
grupo italiano devem concorrer dtçetamen
te com empresas catarinenses instaladas
em Blumenau, Florianópolis e Criciúma, e
que já detém a mesma tecnologia para fins
industriais.

'

Turismo
Ao abrir oficialmente o Seminário Catari
nense de Turismo, o vice-governador Leo
nel Pavan disse que a tragédia corri o avião
na TAM deverá ter conseqüências para tra
de turístico. "0 acidente abala a auto-esti
ma interna da nação e os efeitos externos
acontecerão devido à amplitude da divul
gação internacional e da própria tragédia
em si. O turista quer segurança e conforto.
Poderemos levar um bom tempo para nos

recuperar'; salientou Pavan.

Missão
O presidente estadual do PDT, Manoel Dias,
esteve no Maranhão e aproveitou para sair
em defesa do colega pedetista e governa
dor Jackson Lago. Na mostra Um brasileiro
chamado Brizola, o catarinense disse que ita
tentativa da oligarquia Sarney de desesta
bilizar o governo que vai mudar a cara do
Maranhão é um sinal clare de que essa gen
te ainda não entendeu a grande missão de
Jackson Lago no Estado':

Volta às aulas
Foi lançada a loa edição do Programa Volta
àsAulas no Estado. A iniciativa, dos funcioná
rios do Banco do Brasil, doa kits com material
escolar e odontológico a alunos da rede pú
blica. Em SC, o programa já doou 131 mil kits
desde 1998. Na última edição, 20 mil crian
ças foram beneficiadas em 170 municípios.
Em 2008, ano em que a atividade completa
dez anos, o objetivo dos bancários é atingir a
marca de 200 mil kits doados.

Premiação
A Enercan (empresa responsável pela
construção da Usina Hidrelétrica Campos
Novos) premia no próximo sábado os alu
nos vencedores do concurso de redação
promovido pela empresa. A iniciativa teve
como tema o aquecimento global e mobi
lizou sa e 6a séries de 16 escolas municipais
e estaduais das cidades de Campos Novos,
Abdon Batista, Anita Garibaldi e Celso Ra-
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,MORTE: DEPOIS DE VÁRIOS INTERNAMENTOS, MORRE O SENADOR ACM

;Uder político baiano será
,

. enterrado emSalvador
!
•

;Político há 53 anos,
'era diabético e tinha

problemas renais
t :e cardíacos e faleceu

'ontem no Incor
.

'sÃo PAULO

Com o recesso parlamentar,
a dO senador Antonio Carlos

Magalhães (DEM-BA)
morreu ontem aos 79 anos, no

Incor (Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas), em São

Paulo, às llh40 em

decorrência de falência

múltipla de órgãos. O velório
será no Palácio da Aclamação
'e o enterro, no cemitério

Campo Santo, ambos em

Salvador O senador começou
.a carreira política em 1954,
quando se elegeu deputado
estadual na Bahia pela antiga
UDN (União Democrática

�N�cional). Também foi três
vezes deputado federal, outras
três vezes governador da

Bahia, prefeito de Salvador,
além ter sido eleito senador em

·1994 e 2002.

ACM Neto (D) é o próximo herdeiro político de Antônio Carlos

DOENÇAS - A saüde do internado outras três vezes: em

político baiano, diabético e março, por pneumonia, em

com problemas renais e abril, por insuficiência cardíaca

cardíacos, agravou-se em 2007. e renal e desta última vez.

Em março, foi internado com Antônio Carlos Peixoto de

quadro de pneumonfa e Magalhães, ou simplesmente
disfunção renal e depois, ACM, completaria 80 anos no

voltou a ser hospitalizado nos dia quatro de setembro. Destes,
.

dias 17 de abril, 29 de maio e 53 foram dedicados à vida

13 de junho. Em 1989, ACM pública, desde que se elegeu
sofreu infarto e colocou quatro deputado estadual pela antiga
pontes, duas safenas e duas União Democrática Nacional

mamárias e no início da década (UDN) da Bahia, em 1954, sem
de 90 passou por cirurgia para nunca ter exercido a Medicina

retirada de três cálculos renais. para a qual havia se formado

Neste ano, ACM havia sido dois anos antes.

O CORREIODO POVO

• PELO

Pessoas que vivem
abaixo da linha da

pobre aumentou

Grã-Bretanha
tem maior

desigualdade
em 40 anos

A diferença entre ricos e pobres na Grã-Bretanha ampliou-se e atingiu
.

o maior nível em mais de 40 anos, segundo uma pesquisa de política
social.

Os maiores extremos tendem a se concentrar no sudeste da Inglaterra, . :

afirmou essa semana a Fundação Joseph Rowntree em um relatório.'
,

Isso resultou em um afastamento de famílias - que não foram descritas

como pobres nem como ricas - de algumas áreas.
"Com o passar do tempo ficou claro que há cada vez menos espaço no

sul para elas, ou elas se mudaram para outros lugares ou ficaram pobres",
disse o autor do relatório, Danny Dorling.

Algumas cidades da Grã-Bretanha têm áreas onde mais da metade

dos lares se aproximam da linha de pobreza.
.

Enquanto o número de pessoas vivendo na extrema pobreza pode ter
caído, o de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza aumentou .

Ao mesmo tempo, a quantidade de ricos cresceu de forma dramática

entre 1999 e2003, com mais de um quinto das famílias, ou 23%, dentro
desta categoria. A proporção de famílias de classe média caiu de cerca de
dois terços em 1980 para pouco acima da metade em 2000.

ESCÂNDALO NO IRAQUE O exército dos Estados Unidos

anunciou nesta quinta-feira que indiciou dois de seus

soldados por assassinato de um iraquiano nas
. proximidades da cidade petroleira de Kirkuk, em riovo

escândalo entrentado pelas forças americanas no Iraque.

MENOS SOLDADOS O número de militares britânicos

mobilizados no Iraque será reduzido em 500 soldados no

próximo revezamento militar de tropas no país, que
acontecerá no fim do ano. Assim, os efetivos do Reino
'Unido no Iraque passarão a 5 mil.

ELEIÇÂO PARLAMENTARES A Turquia deve eleger
amanhã um número recorde de mulheres parlamentares,
mas a proporção não irá baixar de dez homens para cada
mulher. Ka-Der, um grupo de apoio as candidatas, prevê
que cerca de 30 a 55 mulheres irão se eleger para as 550
cadeiras do Parlamento.

"E','E-6E
"" 'EnCE'.

Acerele o ritmo de suas conqútstes na Fellows' Idiomas.

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS
NO MÊS DE JULHO 2007:

Cheque para 10 de agosto e

20% desconto nas

2 primeiras mensalidades.

(Agosto e Setembro)

Matriculas
Abertas 3275·3475

Início das aulas: 06.08.2007

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul

(em frente à Circuito Veículos)

Aqui você tem:
- 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.

www.fellowsidiomas.com.br

fellows@netuno_com.br

I
__jFellows' Lan9!:1a9����.:.::o--=o_:_1-=-Lt=d=a_:_� .�_-,--

� . _
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Os pais José e Gisele e os�.ªvós pargpenizam a

fofinha Raissa Piva de Meliõ 'que'completou 4
anos dia 13 .

.
""'"

!I'�
I

Quem aniversariou no dia 20 foi o gatinho Ângelo
Gabriel Tafner.Quem lhe deseja muitas felicidades é
sua vovó Dolores e seus titios Viviane e Leonardo

:J.

As irmãs Nicole e Beatriz Friedrich
.Piancó completaram 9 anos dia 17.
Parabéns dos pais Marcos e Elizabeth

Os irmãos Marlon (dia 25) e Patrick
(dia 20),recebem a homenagem dos

pais Sérgio e Sisiane pela passagem de
seus aniversários

O CORREIO DO PO
. J,
, �1

Participe do sorteio NICOLODE ':-8
Os participantes "Página dà criança" terão a oportunidade üt

ganhar uma linda roupinha NICOLODELLI! O sorteio é realizado tó�
final de mês. Envie sua fotinho e não perca essa oportunidad�

I

I
'"

;;:

�:

•

Extra
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Par Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Valdirene e Denílson parabenizam sua filha
Wallescka Thalya pela passagem de seu 50

aniversário.Parabéns Lindinha

Embelezando nossa coluna a gatinha Jade
Hohl de Medeiros, filha de Jeane e Jaison

A fofinha Ana Carolina Gesser enfeita a coluna
O gatinho Pedro Henriqu�"VjeiFaxGOmpl§tou """e'r8cebe;a ...ijomenagem dos pais Josi e Marcelo,
seu 1 ° aninho di�/13:Parabéns dos paiS"'�if/" dos avós'�'ttiqdos pelo seu 1 Daninho dia 12
Mareio Rodrigo e'Juliana, dos avós Altair e '\,No�Íi e do tio Márcio

'\
K?

A gati�ha Eduarda completa seu 1 ° ano de vida
dia Ú;·.Quem manda milhões de beijos é sua

b�bá corujá, o Claudio e a Sarah

Os pais Odemir e Daiane mandam

para o gatinho João Vitor P.

completou 2 aninhos dia 16

É só sorrisos a qatlnha Melissa Obenaus
que completou 7 anos dia 17. Parabéns

da mãe Sandra, dos avós Ervino e Sarita e

Parabéns para o garotão Luan
Andrei Kaestner que completou 9
anos dia 20. Parabéns dos pais

Em pose Andriéle Rutsatz
Judacheski que completou

11 anos dia 14. Parabéns dos

pais Moacir e Viviane e irmã

O sorridente João Victor
Pereira completou 4 aninhos
dia 18. Parabéns dos pais e de

O gatinho João Vítor Schappo da
Silva completou 8 anos dia 15.

16/07
Poliana dos Santos Ferraz
Renan Johannes Franceschi

17/07
Isabelli Telles Girardi

18/07
Matheus Santos Silva

�
� �

� -I 1 I •

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

...
...

_): S,g
DC Posto -

'" Mareolla � �
:�
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o pianista Arthur Moreira
Lima faz sua arte
emocionar o Brasil

CARLOS BRANDÃO
ESPECIAL PARA O CORREIO DO POVO

Florianópolis
- Um gênio tranqüilo, mas incansável,

que mesmo com mais de 60 anos, iniciou um

novo projeto de dimensão nacional e de
-

fundamental importância para o futuro cultural do País.

Este é o pianista Arthur Moreira Lima, que na próxima
sexta-feira, 27, colocará oficialmente Jaraguá do Sul na sua

história de vida e carreira. A apresentação que o pianista
fará no grande teatro da SCAR - Sociedade Cultura

Artística, será a base para a produção do primeiro DVD do

artista. Ao receber a reportagem de O Correio do Povo em

seu estúdio localizado no Costão do Santinho Resort, na

Capital, Arthur Moreira Lima não se comporta como o

astro da música clássica e popular brasileira que é, com
dimensões e prêmios internacionais. Sua simplicidade e

simpatia estão ao mesmo nível do talento."Minha

apresentação em Jaraguá do Sul não será um concerto

comum, as imagens serão gravadas para a produção do meu

primeiro trabalho em OVO, uma encomenda especial da

Confederação Nacional da Indústria, para a distribuição na

entrega de um prêmio, mas também chegará as lojas de

todo o Brasil", conta o pianista.

Arthur Moreira Lima é um artista nato, que aos seis

anos iniciava o aprendizado do piano, aos 8 já era pago

para tocar e aos 9 já estava ganhando prêmios nacionais

por seu talento. Este. mesmo talento o levou para fora do

Brasil onde por mais de duas décadas ganhou prêmios
e se apresentou nas maiores casas de espetáculos do
mundo. De- volta ao Brasil o maior sonho de Moreira

•

r- -

Lima era levar os clássicos ao povo brasileiro de todas

� as camadas sociais. Para isso fez interpretações de

vários compositores internacionais e nacionais. No seu

repertório estão Chopin, Mozart, Rachmaninoff,
Tchaikovsky, Liszt, Piazzolla, Bach, Villa-Lobos,
Pixinguinha, Ernesto Nazareth, entre outros. "Meu

objetivo, nos últimos anos, é democratizar esta cultura

com o povo brasileiro, de todas as classes sociais e nas

mais variadas regiões", destaca Arthur, falando sobre

seu atual projeto mais ambicioso e audacioso,
denominado "Um Piano Pela Estrada".

Iniciado em 2003, o Projeto Um Piano Pela Estrada,
já levou o talento de Arthur Moreira Lima para mais

�e 150 mil pessoas, em 7 estados brasileiros, além de
. ovos das fronteiras do Brasil com o Uruguai,
�rgentina, Paraguai, Bolívia e Peru, dando ênfase

litino-americana ao trabalho. "E um trabalho incrível,

conseguitnos levar um pOUGO de cultura e diversão aos

Café expresso com pão de queijo
mineirinhol

locais mais distantes do País, para pessoas que nunca

poderiam sequer sonhar com uma apresentação deste

nível, airida mais, de graça", diz o pianista. O Projeto
é patrocinado por várias empresas e pelo Governo
Federal. Atualmente o Projeto trilha os caminhos de

JK. "Estamos trilhando os caminhos que [usçelino fez

pelo Brasil", diz Arthur. Os concertos já aconteceram

ou irão acontecer em 9 estados brasileiros, Minas'

Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Bahia,
Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará.

_.----------------------�------------------------------.�-------------------------------I.--------------__� �� j _
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• PROGRAME-SE

_� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Dub)
(13h, 15h40, 18h20, 21 h �

SeX/Sáb/Dom/Qua/Qui)
(15h40, 18h20, 21 h - Seg/Ier)

• Cine Shopping 2
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Dub)
(19h30, 21 h20 - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Ratatouille
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - Todos
os dias)

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 Pott�r e a 9rdem da Fênix
(Leg)
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Quarteto Fantástico e o Surfista

.

Prateado (Leg)
(18h, 20h, 22h - Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h, 15h50 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h1 O, 21 h45 -

Qua/Qui/Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
-

Ratatouille (Dub)
(13h45, 16h30, 19h1 0- Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h45 - Sába/Dom)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1

Harry Potter e a Ordem da Fênix
(Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h - Todos os

dias)
• Cine Neumarkt 2

Harry Potter e a Ordem da Fênix

(Dub)
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Shrek Terceiro (Dub)'
(14h30, 16h50- Todos os dias)
Shrek Terceiro (Dub)
(14h30, 16h50 - T-odos os dias)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h, 21 h20 -

Qua/Qui/SeX/Seg!Ter/Qua/Qui)
Transformers: O Filme (Leg)
(21h20 - Sáb/Dom)
Treze Homens e um Novo Segredo
(19h - Sáb/Dom)

• Cine Neumarkt 4
Shrek Terceiro (Dub)
(13h40, 15h40, 17h40, 19h40,
21 h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Quarteto Fantástico e o Surfista
Pràteado (Dub)
(14h20, 16h30, 18h20 - Todos os

dias)
Quarteto Fantástico e o Surfista
Prateado (Leg)
(20h10, 22h10 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Ratatouille (Dub)
(13h50, 16h20, 18h40, 21h10-
Qua/Qui/SeX/Seg!Ter/Qua/Qui)
Ratatouille (Dub)
(13h50, 16h20, 18h40 - Sáb/Dom)
Transformers: O Filme (Dub)
(21 h1 0- Sáb/Dom)

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
Encontro de Corais na SER Marisol
O Correio do Povo, edição semanal de 18 a 24 de julho de 1987,
noticiava que tendo por local a recreativa da Marisol, acontecia a partir
das 19h30 do dia 18 daquele mês, o Encontro de Corais, tradicional

evento cultural que acontecia anualmente, durante os festejos do

aniversário de Jaraguá do Sul. Segundo a matéria participariam do

encontro: a Associação Coral de Florianópolis, Coral da Comunidade

Evangélica de Oxford (São Bento do Sul), Coral São Virgílio (Nova

Trento), Coral EvangéliCO e Coral da Scar estes de Jaraguá do Sul. Não

haveria cobrança de ingressos.
A iniciativa era da Sociedade Cultura Artística, com apoio da Prefeitura

e Fundação Cultural.

o CORREIO DO POVQ-.
"

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

extra@ocorreiodopovo,com.br

Esperta e amável, a cachorra Niska, de 3 anos, gosta de ficar perto das pessoas da
família. Fazendo dengo ela foi clicada pela leitora Márcia Todt Cardoso.

• UTILIDADE PÚBLICA
� Feira
A Feira Ponta de Estoque
2007 será promovida e

realizada pelo Rotary Club

Jaraguá do Sul hoje e

amanhã, na Arena Jaraquá.
Oferecendo descontos em

produtos de diversas lojas.

� Festival
As inscrições para o 5a
Festival Alternativo que
acontece no dia 10 de
novembro no Parque
Municipal de Eventos podem
ser feitas na secretaria da
Escola Bicho Grilo,

• ANIVERSÁRIOS à �

� Encontro
o 27° Encontro Catarinense
de Alcoólicos Anônimos (AA)
acontece hoje e amanhã, no
Colégio Marista São Luís, em
Jaraguá do Sul.

• PREVISÃO DO TEMPO
....-.

,

:!

�
� LAGES

MiN: 4�! MÁX:17

� Jaraguá do Sul e Região

TERÇA ��
MiN: 14°C�
MÁX: 23° C

Possibilidade de chuva' em Santa
Catarina
Nevoeiros ao amanhecer. No decorrer do .

dia presença de sol com aumento de
nuvens e pancadas de chuva entre a

tarde e noite do Oeste ao Litoral Sul. De

Florianópolis ao Norte do Estado. Sol
com aumento de nuvens à tarde.

.

Temperatura em elevação.

DOMINGO

MiN: 16° C
MÁX: 22° C

SEGUNDA
MiN: 13° C
MÁX: 18° C

NOVA CRESCENTE

( "

/
. ,

I

HOJE

MiN: go C
MÁX: 23° C

� Fases da lua

MINGUANTE

07/07

� legendasCHEIA

if'<i: d-(j1 <' ") ">','"
,� ':�j Ç[) >'u' Q �

Ensolarado Parcialmente r�l!hlado !nst!ivel Chuvoso Irovoada
nublado

MíN: go ! MÁX: 23°
I � :

29/07
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11 NOVELAS
� GLOBO - 18H

Eterna Magia
Clara atíraça e beija Joaquim. Max'
fica enciumado. Berta leva comida

para Medéia e lhe aconselha a

revelar o segredo do número para
Zilda. Loreta se dispõe a ser

p�rofessora de Joyce, que vibra.

Conrado sugere uma brigada de

Incêndio para a cidade e Max

promete patrocinar. Eva encontra

pm piano na sala e começa a tocar,
�ena que o pai a perdoou. Max
rríânda que ela pare. Nina diz que
trouxe o plano-para a casa.

r... �e�uinha instala um sistema de
\I! alfo-falantes pela cidade. Matilde

@:

Je�:a broas para Bruno. Bruno diz
um poema para Matilde e ela beija
o seu rosto. Mauro e Pérola
combinam de sair e ele conta tudo

para Zilda. Inácia garante a Eva

que Max a ama. Max leva Clara à
casa de Loreta. Matilde volta para
a casa de Joaquim. Todos na

praça aplaudem ao ouvir o

programa de rádio com Lucas.
Lucas diz que a música foi feita

para Nina, a quem ama muito.
Conrado fica sombrio. Nina sorri.

� GLOBO -19H

Sete Pecados
Elvira prepara um piquenique no

rio. Berenice cai de pára-quedas

O
no rio e Régis a salva. Agatha
confessa a Barão que é irmã do

pa'i de Beatriz e que deseja o

qinheiro e os segredos que ele
deixou para a filha. Marli revela a

Ariel que viu Custódia saindo do

.quarto de Beatriz no dia em que a

estátua desapareceu. Régis e

Berenice ficam encantados um

pelo outro. Pedro convida Clarice
fi Agripina para jantar. Régis
desconfia de Pedro. Dante ._ � .

comemora com a familia a

:f]1elhora de sua situação financeira
Esteta quer saber como Xonqas .

comprou a jóia. Romeu troca de

ItJgar com um paciente da
enfermaria para enganar Juju. Juju
vai visitar Romeu. Romeu quase é
levado por engano para fazer um

, transplante. Berenice promete a

�Gabriel que vai cuidar de Dante.
:'.�ante proibe Clarice de jantar com
i:Pedro. Dante quer saber o que
Plldro quer com Clarice.

� GLOBO - 21H

'Paraíso Tropical
; Olavo pede a Marion para ficar a
,

Sós com Tais. Paula pensa em

"uma maneira de fugir da clínica.
Olavo diz que descobriu que ela
era Tais ao ver a intimidade com

Marion e que vai precisar dela.
Daniel diz a Antenor que sua '

esposa está muito estranha e que
parece outra pessoa. Lúcia
confirma que não está grávida.
Tais diz a Marion que Olavo sabe
de tudo, mas que nem desconfia
que ela saiba. Jáder reclama que
Ivan não trabalha direito. Tais diz a

'--, Marion que vai começar a fingir
que a terapia está surtindo efeito.
Joana pede para ficar na casa de

Rodrigo e Tiago, pois não quer
mais ver a mãe. Cássio se

preocupa ao ver Joana chorando.
Fernanda chega para passar uns
dias com Fred e Camila. Antenor

') �r decepciona ao saber que Lúcia
{.,

�ão está grávida. Lúcia pede para
die controlar sua ansiedade. Ana
Luisa e Lucas vão a um orfanato.
Marquinhos convida Lucas para
jogar futebol. Olavo fica

.

enciumado ao ver Bebel com
Urbano na piscina do hotel
DuvivieL Neli pede a Joana que
não vá embora, mas a jovem é
firme com a mãe e diz que jamais
a amou. Tais leva Zé Luiz para
conhecer o trabalho de Daniel.
Joana procura Jáder e diz que
quer trabalhar com ele.
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�PERSONAGEM �GANHANDO BEM �SÉRA? �VIZINHAS
Sai Eduardo Moscovis, A gaúcha Gisele Bündchen Quando se separaram em 11 ' Victofia Beekham não quer
entra Lázaro Ramos. Ao que foi a modelo mais bem paga de junho passado, Jennifer amizade com a socialite Paris'
tudo indica, ·foi o marido de do mundo no periodo de Aniston e Paul Sculfcir Hilton. Segundo o jornal The
Tais Araújo que ficou com o junho de 2006 a junho de deixaram de ser o foco dos Sun, a esposa de David

personauern principal de 2007. A brasileira ganhou, paparazzi. Mas na verdade, Beckham recusou um convite
"Duas Caras", próxima segundo a revista americana

segundo a revista "Okl", eles
de Paris para saírem juntas

trama de Aguinaldo Silva na Forbes, US$ 33 milhões nos
estavam despistando a

agora que são vizinhas, porém,
Globo. A emissora por últimos 12 meses. A

imprensa para outro fato: ela
a milionária herdeira não

enquanto não confirma nem publicação americana listou desistirá de aparecer ao lado
desmente a informação. Só as 15 modelos mais bem

estaria grávida. Segundo a
da mulher do jogador de

pra lembrar, Eduardo não pagas do mundo, que juntas publicação, Jennifer e Paul futebol dos Los Angeles
quis participar da trama levaram cerca de US$ 91 foram visto juntos na butique Galaxy. "Paris considera
para se dedicar ao teatro milhões. O segundo lugar da de produtos para bebê, em Victoria sua alma gêmea, mas
por um tempo. lista ficou com a britânica Los Angeles. "Eles estavam de Victoria não tem interesse

Kate Moss. Ela faturou US$ mãos dadas e falando baixo o nessa amizade", disse uma

9 milhões. tempo todo", disse uma fonte. fonte.

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

Taxista português
Morando no Brasil, Joaquim é atingido pela onda do desemprego e decide virar
taxista. Ao terminar sua primeira corrida o taxímetro marcava 19 reais e o

passageiro se lamenta:
- Puxa vida! O senhor me desculpe! Eu calculei mal. .. Só estou com 15 reais
aqui no bolso.
- Ora pois! Não tem importância, ó gajo! Eu volto quatro reais de marcha ré! Aí
fícatudo certo!

'

Cão motorista
o guarda de trânsito pára um carro onde o motorista é um cachorro e o

passageiro, um homem.
- Você é louco? - pergunta o guarda ao homem, nervoso - Como é que deixa
um cachorro dirigir um automóvel?
- Não tenho nada com isso - responde o homem - Ele só tá dando uma carona

pra mim!

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples evlciante. 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.
Confira a solução no rodapé desta página.

EMAGREÇA! II·SOlUÇÃOFarmácia cia Ilha
aflora tem o revolucionário

Jfl•• 1fL" AMIGOS·
DO PESOUm produto 1 00% natural e estimulante

sexual para homens e mulheres
DISK ENTREGA GRATIS: 3370 2525

CHEGOUI PARTICIPEI
A partir de 19 de julho

R,ç;õ!*8lltCarlos Ferreira 197 \ PeF
quintas 16h e 19h F 9935-9361
www.amigosdQpeso.com.br
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PRA DESCONTRAIR
Nem todos aqueles que

almejavam vagas na Secretaria

de Desenvolvimento Regional
de Jaraguá puderam ser

contemplados. Eram mais

pretendentes do que cargos. Do
lado do PMDB, tudo tranqüilo,
pois o presidente do partido,
Carlos Chiodini, garante que na
transportadora do seu pai há

cargos sobrando. E podem até

escolher. Tem o 4030, 4331,
4432, 2422, 1719 e 815. Dizem

que até o Joaquim Roriz e o

Paulo Afonso querem um cargo
ali. Já do lado do PSDB a coisa tá

feia. É que o presidente
"tucano" Eugênio Garcia
vendeu o único cargo que tinha,
um 4331. Portanto, tá aquela
choradeira. Pode??? Pode!!!

BOA NOTíCIA
Tomara que não seja balela:

.

segundo seus interlocutores, os
investimentos do governo nos

aeroportosbrasileiros dentro do

Programa de Aceleração do
Crescimento(PAC), que

çonsolida a estratégia de
investimentos do governo
féderal até 2010, estão previstos
em R$ 878 milhões para este

ano. Vamos esperar...

IDADENOVA
Hoje, vinte e um de julho, é dia
de fazer tintim, pois a sempre

simpática e elegante, Florilda

Donini, esposa do presidente do
.

grupo Marisol, Vicente Donini,
recebe o coro de parabéns pela
idade nova.
II

KIBELEZA

Hoje à noite na Bierbude, numa
parceria dos empresários da
noite Amarildo Melo e Chico
Piermann da Combat, acontece
o show com o grupo de pagode
Ki Beleza. Imperdível.

RODADEBAR
Em recente rodinha de papo
entre amigos foi perguntado o

feminino de peixe-boi. Ninguém
soube responder. Quem sabe? O

professor Paulo Moretti, que é

amigo e escreve

tesporadicamente para revista

Nossa, esclareceu: peixe-mulher!

I'

CURSO DE PALHAÇO
Amanhã, mais conhecido como

domingo, a partir das nove horas
da. manhã, vai acontecer em

Jaraguá do Sul, no Estúdio de

Dança Valdi Oliveira, na Ilha da

Figueira, um curso de palhaço
ministrado pelo Marcos

Marquesani, que trabalhou por
um bom tempo no' circo do
Marcos Frota. Mais informações
com a minha amiga Méry Petty,
no fone 9969 4412.

�bell'arte

"

Por Moa Gonçalves - (moagonçalves@netuno.co!1tbr)

Hoje, Florilda Donini (Sra. Vicente Donini) comemora idade nova.
.'

ESSAÉBOA
Outro dia li no' jornal declaração
enfática de um cidadão afirmando
que de maneira alguma aceitaria um

determinado lugar no governo Moacir
Bertoldi como - dizia ele'· estava

sendo anunciado. Eu lembrei de um
.

velho político, amigo e guru, que me

dizia: no tempo dele, quando alguém'
nao era lembrado para ocupar cargo
nenhum na administração, mandava
publicar nos jornais que de maneira

alguma aceitaria o lugar. Era a

maneira de ser lembrado. Algumas
vezes, a manobra dava certo, né???

II TE CONTEI!
ão sei em que, mas empresários catarinenses investirão, em

ocantins, 59 milhões de reais.

oje, a partir das oito horas da manhã, acontecerá no Bar do

ca, o primeiro Campeonato Jaraguaense de Sinuca. Só para
ulheres.

o proximo dia onze d-e agosto, o Site Tradicionalistas
romove no Chopp Club, a' partir das 16 horas, curso de

anca Gaúcha, e o que é melhor: sem nenhum custo. Mais
.

nformações no sitewww.tradicionalistas.com.br
�

este sábado, a partir das onze horas, acontece na Igreja"
ainha da Paz, Vila Nova, a feijoada da AJINC - Associação
araguaense dos Incentivadores daNatação Competitiva ..

este final de semana acontece no Colégio São Luís, o

ncontro Catarinense de Alcoólicos Anônimos. A Episteme
da super Márcia Alberton, está organizando o

o próximo dia 26 de julho, fazendo parte das comemorações
e 1a31 de Jaraguá do Sul, acontece na Arena o Show com o

rupo gaúcho Papas da Língua.

á no dia 28 tem mega show com a dupla sertaneja César

inotti e Fabiano. Promoção da ComBat.

manhã, mais conhecido como domingo, � amiga deste

olunista Luciane Spézia Rincaweski, esposa do empresário
air Rincaweski, comemora a troca de idade.

eu abraço de hoje, cheio de energias positivas vai para Thais

rahl, porque a partir de hoje ela faz parte da lista de leitores
ssíduos da minha coluna. Valeu,

Edson [unkes e Thayana Campos Casam hoje, às 8h e 4Smin, na

Igreja Matriz São Sebastião.

UICA Df.: SABADO " FRASE DO DIA

Samara sans:J0s,20
.

.
anos: Bela da
Semana. .

Curtir o caldinho de feijão
da Confraria Amigos do
Anisião.

"Os homens são parecidos
em suas promessas. Eles só

diferem em seus atos."
Moliere

(47) 3371 7551

www.tropicalmaquinas.com.br

Máquinas de costura, Assistência
Técnica, Peças e Acessórios
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