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.P-rofessor contá,
a história do
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campus daUFSC
• PÁGINA 5

Obras recém lançadas fazem
companhia aos leitores que
preferem o conforto dé ê:
final de semana de clima
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Mesmo perdendo a final para Blumenau, a equipe'jaraguaense de vôlei feminino-parildeficientes visuais comemo.ro4�Jlledalha de prata. A cada Ponto,
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conquistado, elasreeebíatn aforça e o apoio que vinha.da a.rquibancada . .:Jaraguá do Su(conquistou outras três medalhas�àtarde de ontem.• PÁGINA 15
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oBoticário' você pode ser o que quiser

Colégio Evangélico
completa 100 anos

formando a

personàlídade de

Jaragliá' dO,"Sut"_·,.,':'_,,<' .:
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Com muita cautela
Horas antes das primeiras

repercussões da crise americana
nos quatro cantos domundo? e

.

sem sabermos ainda qual será a

extensão desta crise? a Fiesc

divulgou uma pesquisa que
reflete bem o ambiente
favorável deste 2007. Segundo
a estatística, a confiança dos
industriais catarinenses D-a

economia melhorou de abril

para julho, passando de 55,3
pontos para 58,6 pontos. O

.

Índice de Confiança' do
Empresário Industrial de Santa
Catarina, mostra que as

grandes indústrias do Estado

apresentaram maior confiança
do que as de porte menor.
o índice da pesquisa deste

mês, que contou com

informações de 132 indústrias,
ficou também acima do número

A elevada' carga tributária
continua sendo o principal
problema 'enfrentado

pelas indústrias catarinenses

de janeiro, 55,7 pontos, e do de

julho de 2006, de 52,8 pontos.
O Índice de Confiança é

calculado a partir dos resultados
da Sondagem Industrial da
Fiesc. O illdicador é construído
a partir da opinião dos
executivos sobre as condições
atuais da economia .e

expectativas em relação à

economia nacional e ao

desempenho daprópria empresa.
A elevada carga tributária

continua sendo o principal
problema enfrentado pelas

indústrias catarinenses, seguin
do-se o câmbio. As pequenas
indústrias, após a carga tri
butária, informaram como
principais fatores prejudiciais aos
negócios no segundo trimestre de
2007 os juros elevados e a falta
de .demanda, As médias citaram
a grande competição 'de
mercado, a taxa de câmbio e a

fraca demanda. As grandes
indústrias, após os impostos;
citaram a taxa de câmbio, os

juros, o custo dasmatérias-primas
e a concorrência de mercado.

. Bem, e agora os empresários
vão ter que esperar pelas
repercussões da crise americana.
Tomara que seja coisa passageira
e também que a economia bra
sileira mostre que está ama

durecida para enfrentar este tipo
de crise de fora para dentro.

• PONTO DE VISTA·

131 anos de conquistas que
orgulham a comunidade

Os 131 anos que Jaraguá do sentido de promover condições
Sul comemora é motivo de para o desenvolvimento sus

orgulho
.

para todos que tentado.
nasceram ou escolheram essa Na UNERJ, o conceito

cidade para morar e trabalhar. também está integrado' à
É inegável o padrão que o filosofia da Instituição desde

município vem alcançando, que a Fundação Educacional

graças à visão empreendedora [araguaense, suamantenedora,
de sua gente, fundamentada em surgiu há 31 anos. Quando
valores herdados daqueles que lançou as bases do projeto que
iniciaram essa história. viabilizou o ensino superior na

Para uma Instituição de região; o padre Elernar Scheid
Ensino Superior como o nosso tinha em mente o amplo rela
Centro Universitário, CQmpar-' cionamento com a comu-'

tilhar um momento como esse . nidade.
é gratificante. EmJaraguá do Sul Dessa maneira, todos os

o investimento na qualidade de cursos de graduação, atividades
vida está diretamente rela- de pesquisa e de extensão e as

cionado com a atitude que a ações em parceria com

comunidade assumiu em entidades de classe e segmentos
relação ao seu futuro.Muito an- representativos são pensadosde
tes que esse tipo de preocu-' modo a conternplar, entre
pação se tomasse referência, a outros objetivos, o desenvol
nossa comunidade sempre vimento sustentável e a

demonstrou preocupação no melhoria da qualidade de vida
: I

• Carla Schreiner, Reitora
do Centro Universitário de
Jaraguá do Sul.- UNERJ

da população beneficiada com

o centro de ensino superior.
Em março, ao comemorar

aniversário, aUNERJ reafirmou
esse forte envolvimento com a

comunidade. Sua função social
tem sido pautada' pela intensa

atuação acadêmica e por pro

gramas de pesquisa e de exten
são comunitária. A adminis

tração é feita por gestão partici-
. pativa, desempenhando impor
tante papel histórico-social
formando cidadãos e profissio
nais responsáveis pelo desen
volvimento da nossa região. -

Essa preocupação está'

presente na ativa participação
dos vários cursos de graduação
com projetos sociais, nas áreas
de moda, arquitetura e

urbanismo e pedagogia, por
exemplo, e da atuação em

parceria com as diversas
entidades do município.

• DO LEITOR

Nunca na História Desse País
. Nunca na história desse país

.

tivemos dois. graves acidentes
aeres em menos de um ano.

Nunca na história desse país
tivemos um caos aéreo que
assola a vida de milhares de
brasileiros por mais de 10 meses

seguidos. Nunca na história
desse país ...

Pois é caro Presidente,
quantas vítimas ainda serão

necessárias para que as nossas

autoridades instituídas na

Defesa e Infraero parem de se

queixar dos seus salários e

passem a dedicar sua vida
.

pública para executar suas

funções com a competência que
o seu cargo e a população
merecem. Sinto pelas mais de
200 vítimas desse acidente
histórico, que somados ao

acidente da Goldo ano passado
chegam a quase 400 vítimas em
acidentes aéreos emmenos de
um ano. Essa marca é impres
sionante Senhor Presidente.

nossa imagemnomundo e nossa

confiança no sistema aeroviário
brasileiro, que no passado gozava
da mais absoluta confiança da
população.

Senhor Presidente, em vez de
ficar triste com as vaias que o

senhor recebeu recentemente,
fique triste com a roubalheira
que.vem assolando o país e que
desvia recursos de obras
fundamentais corno a nossa

infra-estrutura aeroviária,

Talvez, se a corrupção fosse
menor, se a competência dos
nossos ministros fosse maior, se

tivéssemos ações em vez de
discursos essas cenas lamentáveis.
não fizessem parte do nosso

cotidiano, mas elas fazem sim,
tanto as mortes quanto a

roubalheira. Sinceramente, as

vaias lhe fizeram muito bem, só

espero que tenha entendido o

recado, pois muitos brasileiros,
vítimas do descaso, não poderão
mais vaiar.

Denota uma incompetência "à
brasileira" que sozinha destrói • Malcon A. Talner, professor

Os textos para esta colima deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redação@jorrialcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

• DOS BLOGS
MAGNO MARTINS � www.blogdomagno.com.br

Só agora saem ações
A crise aérea brasileira foi deflagrada há tempos, mas somente depois do
trágico acidente com o Airbus da Tam, o Governo e os órgãos responsáveis
pelo setor se pronunciaram e acenaram com medidas emergenciais para
'solucionartamanho caos. Nesta terça-feira, o presidente da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), Milton-Zuanazzi, divulgou-uma série de pontos que
passam a ser adotados imediatamente, visando melhorias para o setor, Uma
delas trata da suspensão da venda de passagens a partir do Aeroporto de

Congonhas, uma determinação que podê ser estendída a outros aeroportos,
.

caso seja necessarío. Para Zuanazzi, "o importante foi deterrninar que a venda
de passagens a partir de Congonhas está proibida para todas as companhias
aéreas até que o fluxo de passageiros seja normallzado".

o CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Telelone: 47 3371-1919 - Fax:'3276-3258
Plantão Redação: 8835-1811 - Plantão Comercial: 88351872
E-mails:redacao@iornalcorreiodopovo.com.br-comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
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Presídio
Projeto de ampliação do

presídio de Jaraguá do Sul, que
só deverá ter verba do governo
federal no ano que vem- e,

espera-se que venha- tem outro

complicâdor. O prédio tem

parte construída fora da área de
terrenó doado à época pelo
Estado à prefeitura, no governo
do ex-prefeito Durval Vase I.

Mais prazo
Reitor Lúcio Botelho, que

não veio à audiência pública em
[aragua do Sul para debater a

localização do campus da
UFSC na região Norte, tem
agendada reunião com o grupo
"UFSC aqui" na próxima sexta
feira (3), como o OCP publico
ontem. Isso quer diz quer que _

o prazo inicial de 31 de julho
para o Conselho Universitário
bater omartelo foi prorrogado.
O clima aqui não é bom para
Botelho, pressionado politi
camente a levar o campus para
Joinville.

Encaminhado
A ficha de filiação do prefeito

Bertoldi ao PMDB já estaria

abonada (leia na página 4). Por
ninguém menos que o

governador Luiz Henrique da'
Silveira. Faltariam apenas alguns
ajustes que envolvem interesses

administrativos do município,
leia-se verbas para obras. A,
depender do diretório local,
negócio fechado.

Adiado
Divulgação de laudo que a

Defesa Civil de Jaraguá do
Sul prometeu para ontem,
conforme OCorreio publicou,
foi transferido para semana

que vem. Segundo o atual
presidente Ademir Sanches,
que assumiu na demissão de
Carlos Alberto Dias, não

houve tempo suficiente para
'

concÍuí-lo.

/

POLITICA
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Q ca�tor (?) e doublé,de qeputado f�detalFrank Aguiar (PTBI
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SP) é autor de projeto de lei que revoga a pro�bição de
showsroícios nas campaphas eleítoraís.Dono de urna, banda que
fatura (v:a} sacos de eiro em palanques de G8. s, ele
acha que a gastanç

"

agada Idatos 1:1;0 ano passado
't;lãocaiu com aminirreforma eleitor que proibiu a prática. Para
dar credibilidade à proposta, citou números doTribunalSuperior
Eleitoral; em 2002, o PTdeclarou gastos deR$ 13,8milhões com
Lulace; em 2D06, R$ 76 milhões. É verdade.Mas patündo de

quem lucra com isso dá para medir qUt,lÍs os interesses qu� não

poucos foram'defender em Brasília.

Outro lado
Secretário deAdministraçãoCelsoPirrnann , sobrenota da coluna

mostrando vídeo do prefeito apoiando candidatura do engenheiro
"Coca" Ferraz, candidato a prefeito de Araraquara pelo PSDB, que:
1- em 17 de julho, data do vídeo, o prefeito estava .em Florianópolis;
2- Ferraz recebeu R$ 350 mil pelo projeto pagos pela Viação
Canarinho e não pela prefeitura. Pirrnann diz que o prefeito, quando
vai à Brasília (de carro) costuma pernoitar naquela cidade paulista
onde temmuitos amigos e que não vê nada de anormal em apoiar a
candidatura do engenheiro.

Apoio
,
O presidente nacional do PR., LucianoTamer e o deputado federal

NelsonGoetten, presidente estádual do partido, visitaram o prefeito
Bertoldi oritem. Vieram "dar uma força" ao chefe do,Executivo,
'ultimamente azucrinado com um balaio de pepinos de todos os

tamanhos. Depois, passearam pela cidade vendo realizações do

governomunicipal. '

'

--- ---
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Carga pesada
Além da CPI que investigará a terceirização da

merenda escolar, o prefeito Moacir Bertoldi poderá se

incomodar com mais uma, para investigar as causas da

explosão na Arena, independentemente de sindicância
da prefeitura, laudos daDefesa Civil, bombeiros, Polícia
Militar ou quem quer que seja.

Segurança
Delegacia de Brusque vai lotar mais três investigadores,

do novo contingente que se forma em agosto. Por
interferência direta do deputado Serafim Venzon (PSDB)
junto ao chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, Maurício
Escudlark. Que já foi colega de Venzon na Assembléia.

Jaraguá e região, órfãos de representação parlamentar
sofrem com contingente reduzidíssimo. E sem expectativas
de novas nom€ações.'

Indiferente
Na campanha de 2006, ano 'em que 385 novos policiais

civis foram distribuídos entre as delegacias do Estado, o
candidato à reeleição Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), questionado sobre critérios utilizados para a

locação de policiais, mandou perguntar para Eduardo
Pinho Moreira, que o substitui por pouco mais de oito

meses. "Eu não sou governador", foi a resposta seca de
LHS. Mas agora é. Então, que resposta daria se

perguntado de novo?

Ve.rba zero

Deputados federal CláudioWignatti e estadual Direceu
Dresch, ambos do PT, percorrem o Estado na semana que
vem anunciando liberação de R$ 11,2 milhões de verba
federal para o Programa de Aquisição de Alimentos,
voltado a agricultores familiares. O governovai comprar
a produção das regiões Oeste, Sul, Vale do Itajaí e Mafra.
Os nossos aqui de Jaraguá, que há poucos dias foram a

Brasíla com o prefeito Bertoldi, vão chupar o dedo.

lá e cá
Projeto do prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinübing

(DEM) abre licitação para a concessão da exploração do

transporte coletivo, na modalidade de concorrência, pelo
prazo de 20 anos, prorrogável por até mais dez 'anos: O
possível prazo de 30 anos desencadeou onde de protestos
nas trincheiras der posição. Parece hereditário.' Quando
não é um canetaço, como emjaraguá, dá-se três décadas
.a quem pagar preço estipulado. Empresas já estabelecidas

ameaçam com demissões, porque interessados é o que não
'vai faltar.

r--------

I
I LEIA O MUNDO

Se o seu mundo é o mundo do entretenimento e cultura, então seu jornal é
O Correio do Povo. Ele traz tudo sobre cultura local, TV e mundo artístico; ou sela,
o mundo que interessa a você.
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ARENA: PREFEITO NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
_

Bertoldi já não esconde
conversas com o I?MDB·capitão diz que abertura

de inquérito é obrigatório
JARAGUÁ DO SUL
A próxima liberação de

verbas do governo do Estado

para Jaraguá do Sul pode vir

acompanhada de uma ficha de

filiação do prefeito Moacir
Bertoldi (PR) ao PMDB. Na
semana passada (21), em

reportagem publicada à página
3, OCorreio do Povo adiantou
tratativas entre o prefeito e o

vice-governador Eduardo
Pinho Moreira, também

presidenre do diretório
estadual do partido. Ontem, o
prefeito se disse orgulhoso do
bom-felacionamento que tem

com o governador Lui
Henrique da Silveira que,
segundo ele, tem dado toda
atenção à cidade, rasgando
elogios ao vereador Pedro
Garcia, "que mesmo sendo
adversário tem apoiado nossos

projetos na Câmara". Disse que
vai conversar com o grupo que
o apóia e com o governador
para ouvir propostas e projetos.
Depois disso, segundo o

prefeito, poderá filiar-se ao

PMDB ou, numa segunda
hipótese, o partido passar a

apóia-lo oficialmente visando as

eleições de 2008. (CM)

PIERO RAGAZZI

Defesa Civil do Estado

disponibiliza técnicos
para produzir laudo
sobre o acidente

CELSO MACHADO

JARAGuÁ DO SUL
O chefe da Defesa Civil do

Estado, capitão PM Márcio

Alves, disse que a abertura de
um inquérito policial é

obrigatória, já que houve
vítimas. Segundo Alves, a

simples suspeita de que um

botijão de gás foi colocado no'
local depois da explosão após a

saída dos bombeiros que
socorreram as vítimas já bastaria
para se investigar.
A suspeita levou à demissão

sumária do presidente da
Comissão. de Defesa Civil,
Carlos' Alberto Dias. Alves

<'

colocou à disposição dos
bombeiros voluntários de

Jaraguá do Sul, cujo comando

esquivou-se de produzir um
laudo, técnicos da defesa civil
estadual paramedir a graduação
de gás metano que, suspeita-se,
tenha provocado a explosão, já
que parte da Arena está sobre

Massaranduba reúne os

tocadores de bandoneonj:I�
..

A Arena tem atraído multidões com shows populares e espetáculos
CÉSAR JUNKES/OCP

MASSARANDUBA
Neste domingo acontece a

Festa dos Músicos de Foles do

Bandoneon, na SociedadeOnze
União, bairro Patrimônio, em
Massaranduba, a partirde 9 horas
O evento vai reunir os músicos

.

deste instrumentoda cidade, que
aindapossuiexpressivonúmerode
músicos de foles dobandoneonno
Vale do Itapocu. A idéia, é
revitalizar o patrimônio imaterial
da cuitura musical alemã.A
história e a memória deste
instrumento em Massaranduba

permeia o imaginário social e
coletivo do povo, face à presença
desse instrumento desde o inicio
do processo de colonização, no
final do século XIX, diz o

pesquisadorehistoriadorAdemir
Pfiffer. Na então colônia rural de

Bluemenau, tomou-se um dos

primeiros instrumentos dos
músicos de-ascendência européia.

No município ainda se

encontrammúsicos tocadores de
bandoneonpertencentes às etnias

lotado na Secretaria de
Urbanismo (presidente),Nelson
Renato Stinghen, engenheiro
civil da mesma secretaria e

GlênioMotaRodrigues,médico
do trabalho da Secretaria de
Saúde. Na mesma portaria o

chefe do Executivo determina

prazo máximo de 60 dias para
um parecer, Laudo da Defesa
Civil de Jaraguá anunciado para
ontem ,foi adiado para a

semana que vem.

o aterro sanitário que existia

naquela área. Portaria baixada

pelo prefeito Moacir Bertoldi
datada de 26 de julho (quinta
feira), nomeia três funcionários
públicos como membros da
Comissão Processante Especial
para apurar, em sindicância, as

.

causas da explosão ocorrida na

Arena Jaraguá na semana

passada.
São eles, César Humberto

Rocha, engenheiro agrônomo

Corrida dos Tamancos na Kolonie.fest
POMERODE
A Koloniefest que está em

sua 1Oº edição e se realiza nos

dias 27, 28 e 29 de julho encerra
o festival de inverno do

- município e traz atrações bem

originais como a "Corrida dos
Tamancos". Nesta competição,
os participantes têm que cruzar

a linha de chegada usando

sapatos de madeira. Outra
tradicional atração é a

Küchenmarsch ou "Dança das
Cozinheiras" que se trata de
costume realizado durante festas
de casamento, no qual os

. envólvidos com o preparo do

banquete prestam homenagem
aos recém-casados.

O lado gastronômico dos

festejos inclui almoço festivo,
venda de cucas e a famosa
Schwarzsauer (cabidela). A
animaçãomusical fica por conta
de show baile e' soiree com a

Orquestra Os Montanari.

Ingressos antecipados, a venda
nas Farmácias Farmalan, saem a

R$ 10 e o pacote para os dois aias
custa R$ 15. (OA)

alemã, italiana e polonesa. Para o

evento espera-se reunir aproxi
madamente 50 tocadores de

bandoneon, que irão se revesar nO
palco da Sociedade Onze União.

Músicos de outras cidades,
como [oinville, Blumenau
Jaraguá do Sul também

participam.

1 I'
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CLÁUDIO PIOTTO, UM DOS IDEAUZADORES DO CAMPUS DA -UFSC NA MICRORREGIÃO

'Queremos que a universidade cumpra seu papel"

I
I

Grupo dl' trabalho concluiu

qUl' localização gl'ográfica
idl'al para o campus da

UFSC P árl'a l'm Guaramirim

JARAGUÁ DO SUL

o professor Cláudio Piotto
é um dos idealizadores da
vinda de um campus daUFSC

(Universidade Federal de
Santa Catarina) para o Vale do
Itapocu. Hoje, lideranças
empresariais e políticas de toda
egião se unem para que esse

objetivo se torne realidade.

Depois de realizar estudos,

Correio do Povo ' Como
você enxergou a possibilidade
de um campus da UFSC na

região?
Cláudio Piotto - Conheci o

projeto da expansão das
universidades federais em 2004,
quando visitei o MEC (Millis
tério da Educação e Cultura),
em Brasília. A conversa sobre a

instalação de uma extensão da
UFSC em [araguá do Sul co-

eçou com o deputado federal
Cláudio Vignatti (PT). A idéia
de um campus para omunicípio
veio do próprio reitor da univer-

,

, sidade, Lúcio José Botelho. Em
agosto do ano passado, ele con
seguiu comoMEC aprovação de
três campi no Estado.Quando o
assunto foi para a bancada
FEDERAL catarinense, lideran
ças empresariais e políticas de
Joinville começaram a se movi
mentarpelo campus.

OCP - O que aconteceu na

audiência pública emJoinville,
_

no último dia 11? Por que o

eitor não veio da audiência
aqui nomunicípio, emmaio?

Piotto - Ele disse que existia
A possibilidade de [oinville
ganhar o campus, mas que não
estava nada definido. Não ouvi
ele dizer que seria, de fato, em
JOinville. Quando a audiência
de Jaraguá foi' agendada,
díssemos ao reitor que não tinha
problema se preferisse não vir

o grupo de trabalho chegou à

conclusão de que o lugar
geograficamente ideal seria um
terreno às margens da Rodovia
do Arroz, em Guaramirim. Na
visão de Piotto, a instalação de
um campus da Federal vai

possibilitar maior acesso ao

ensino e a formação de um

centro de pesquisas na região,
desenvolvendo os municípios.
"Queremos que a universidade

pública cumpra seu papel",
afirmou.

Para conversar sobre o
•

projeto, Piotto concedeu ao O
Correio do Povo a seguinte
entrevista:

enquanto não tivesse um

posicionamento sobre o local. Em
[oinville, ele foi pressionado por
empresários a ir à audiência.

OCP - Existe umprojeto do
campus?

Piotto - O campus deverá ser
um espaço de excelência em

tecnologia de ponta na área

industrial e de ciências humanas.
Não tenho informações sobre a

infra-estrutura porque esse

projeto está sendo feito pela
UFSC. O investimento previsto
é de R$ 25 milhões, com recursos

do governo federal. A UFSC
deve contratar os funcionários. A
Prefeitura de Guaramirim
colocou-se à disposição em

buscar incentivos fiscais e

construção de vias de acesso ao

campus. - As obras devem come

çarno primeiro semestre de 2008
e as aulas na metade de 2009.

CP - E a extensão no Cepeg,
quando começa a funcionar?

Piotto - Segundo a UFSC, o
vestibular será no verão, e as

aulas começam em março. Os

equipamentos foram comprados,
mas ainda não estão instalados-
60% das aulas serão presenciais
e 40% por teleconferência. Os
cursos oferecidos serão de Língua
Portuguesa (com licenciatura em

Inglês) e administração. O ter

ceiro curso pode sermatemática,
química, física ou biologia.

PIERD RAGAZZI

QUEM É:
Cláudio Piotto é
professorde História.
É graduado em

'

História pela Univali

(Universidade do Vale
do Itajaí) e formado em

Técnico emMecânica
pela Senai de Bauru/SP.
É casado com Viviane
formigari. Fi,liado ao

PI, foi candidato a

vereador pelo partido
em2004 .

Projeto Caminhão para
Local: Praça Âflge,lo �ja

.

Hôrária: 16h "t ' , ,

I,

----- ----------�
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'Gats distrlb��i alimentos
O Gats fez a entrega de 173 litros de leite para a Escola

RibeirãoMolha.A ação é fruto das doações feitas pelopúblico
, em dois espetáculos coordenados pela companhia: "O
DragãoVerde", encenado pelos alunos flo curso de teatro, e
a peçadeSergioMercúrio. As caixas deleite vão ser repassadas
a criançascarentesmatriculadas na escola. De acordo com o

diretor da entidade, Claudio Ribeiro, explica, ainda que a

comunídadê educacional tem 120 famílias com problemas
financeiros e; conforme a necessidade, grande parte delas será -

beneficiada. Esta não é a.primeira vez que a trupe ajuda a

população carente de Jaraguá do Sul.

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

Encontro
O dia 29 de julho promete

mudar a vida de muita gente
que está à procura da alma

gêmea ou de uma boa amizade.
É que o grupo "venha fazer

amigos" promove o 2º Encon
tro de Solteiros, em Jaraguá do
Sul. Será um almoço com tarde

dançante no Recanto Pedra
Branca. O evento é destinado
a solteiros, viúvos e separados,
acima de 35 anos, de ambos os

sexos. O custo é de R$ 25.

Reservas pelo 3371,5192.

Feijoada
o Conseg (Conselho de

Segurança) do Bairro Vila Rau
promove amanhã uma deliciosa

feijoada. O evento é na Escola

Julius Karsten, na Vila Rau e

inicia às 11 horas. Os cartões

silo vendidos no local ao custo
de R$ 8. Outras informações
pelo telefone 3370,6622.

Baile
A Sociedade Esportiva e

Recreativa Guarany, de Jaraguá
do Sul, promove hoje o baile
do atirador. O evento {oi criado
pelaACSTVI (Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu) com o ob

jetivo de integrar as sociedades
filiadas e festejar o "Dia do
Atirador". A data é come,

morada no dia 24 de Julho. O
baile tem início às 22h30 e a

animação fica por conta da
Banda Alegria, do Rio Grande
do Sul. Mais informações pelos
telefones (47) 3370,9795 ou

3370-4344.

AUTOCONHECIMENTO
- CURSOS PERMANENTES-

* A Consciência e seus Processos
.-
* Equilíbrio dos Centros Bipsiquicos
* Sabedoria das Antigas Culturas

INFORMAÇÕES: 3370-0206
, _", -

e 9968-8380 :
� ."

:�' C.E,A. Rua Afonso Bartel,"137.:"-;';;
Bairrà Baependi c Jaraguá do Sul

.

',E"'E-SE
!'J 'I' fEnCEI.

Acere/e O ritmo de suas conquistas na Fellows' Idiomas. '

.. Matriculas
-. '

Abertas

PROMOÇÃO PARA MATRÍCULAS
NO MÊS DE JULHO 2007:
Cheque para 10 de agosto e

20°/0 desconto nas

2 primeiras mensalidades.
(Agosto e Setembro)

Aqui você tem:
- Método moderno.
- Aulas dinâmícas.
- Material importado eeoeemco 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 SãoJosé.

...

3275·3475
início das aulas: 06.08.2007

Rua Domingos da Novai 227 • Jaraguá do Sul

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

Furto '\]

Na quarta-feira, durante a �
abertura do Parajasc, uma
motocicleta Honda XR, placa
MeZ 3968 de Jaraguá do Sul, foi
furtada do estacionamento da
Arena Jarapua. A PM efetuou
rondas e até o momento não
localizou a motoclcíeta.

CHEGOU
NET VIRTUe E
BAASILEIRAO.

-�

N "T 1-vir-Cu.

Fellows' Language School Ltda�
.

:'f
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Em momento de descontração
os irmãos Rafaela e Guilherme

A mamãe e esposa Giovana junto com

o filhão Kauê deixam registrado a homenagem
para o paízão Silvio. "Te amamos!"

A familia manda os parabéns para
o fofinho Rafael Freitas que completa

5 anos no próximo dia 31

Nascimentos'
2217
Júcia Fernanda de Amaral
Hellen Rayssa Comim

�----- -- --�

--_
,-Enra-,

----- - _L
---rL:
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PÁGINA DA CRIANÇA

Por Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo.cQm.bro

Em pose a gatinha Thais A. Pedrotti
filha de Giovani e Jú num final de semana

de verão na praia de Bombinhas
'.

O sorridente Airton Feustel completou seu 10
aninho dia 24. Os pais Arildo e traci, a mana

Mariane e o cunhado Andrei estão muito felizes!

Mateus Schultz completou
9 anos dia 22. Os pais
mandam os parabéns!

23n
Diogo Luis Garcia
Samuel Eduardo Weiler Augusto
Jennifer Vieira

. Participe do sorteio NICOLODELLI!
Os participantes "Página da criança" terão a oportunidade de

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

tI

O gatinho Gustavo Montibelhir Dias
com muita alegria completa hoje seus
3 aninhos.Os tios Cláudio e Sandréli
e o primo Hector desejam felicidades

As gêmeas laisa e Paola completaram
1 mês de vida dia 21. Os pais Leonira e Paulo

e o mano Thomas estão multo felizes'

A gatinha Lara Gonçalves ao lado
dos pais Adenilson e Luciane
completou 3 aninhas dia 23.

Parabéns dos pais e do tio Leandro

Enzo Dalpiaz filho de Cláudia
e Maurício completou 5 aninhas

dia 20. Parabéns!

O gatinho Nathanael Raduenz
completou seu 1° aninhos dia 24.
Parabéns dos pais Rogério e Silvia

Em pose para a coluna os
irmãos Tiago e Amanda. Os tios
e primos mandam muitos beijos!

ti'
mIss 4Ç/)lIe
L o v, E w"'� E A R

I ,
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COMBAT/FEIJOADA
Está 'todo mundo querendo
saber 'se quem adquiriu o

convite para a Feijoada do
Moa, que acontece dia 25 de
agosto, tem direito a

participar à noite da festa da
ComBat. Claro que sim!!!!
Outra coisa, quem não for
na Feijoada pode adquirir
separadamente o ingresso e

,

curtir a bandaMáfia Bardini
'e outras novidades que o

,Chico Pirmann está

prometendo.

OLYMPIA
No próximo dia 15 de,
setembro a equipe de
futebol' feminino Olympia
Futebol Clube, de Jaraguá
do Sul, vai promover na

Combat, a partir das 11
horas damanhã, um esperto
C a r r e t e i r o d 'e

confraternização.

NIVER DO ÉLMO
" E quem aniversariou no dia
25 de julho,' além de jaraguá
.do Sul, foi o gente do bem'
EÍmo Mathias, proprietário

, da .Ftígorio, o maior do
'segmento na' A�érica
Latina. Mesmo' com a

simplicidade com�
característica peculiar, O tino �

empresarial de Mathias o

levou a colocar o Seu

produto nas gôndolas de'
supermercados do Brasil e

'

em vários países.

'. TE CO EU

, -

Por Moa, Goncalves - (moagonçalves@netuno.c.om,brjo·'� ,., . ::

Os ingressos da Feijoada do Moa, que acontece dia 25 de
agosto, terá seu preço alterado dia 31 de julho. Dia lode
agosto o valor aumenta.
**

No próximo final de semana' acontece no campo da,
"

Arsepum, o tradicional "Peneirão" , com atletas de idade
entre 13 e 17 anos.
**

.
'

Recentemente comentei na coluna que o feminino de
Peixe-boi - seria Peixe-mulher. Errei na hora de digitar. O
correto é Peixe Boi Fêmea. Quem me corrigiu. foi o

professor Paulo Moretti� .

**

"
.

Ocorre hoje, a partir das 17 horas, nacancha de bocha do
Adolar Bertoli, situada .no Bairro Vila Rau, a Feijoada e o

encontro de casais para confraternização.
**

O meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para o

Beta Fiscal e O Tato que Branca', que hoje serão um dos
anfitriões ao lado deste colunista na Barraca do Moa e do

Beto.na' 5'-Stammtisch.
**

Hoje à noite na choperia Bierbude tern-Soul Bar. :Boa
pedida!

' .

"
**

GOVERNADOR NA
STAMMTlSCH
Hoje, a partir das 9 horas, a
passarela do Calçadão da
Marechal, estará aberta paja
o desfilede abertura da 5a

Stamrrltsich de Jaraguá. A
festa, que fá é uma tradição

'._��:' na cldadej teráa presença do : SAIUNACOLUNA .. :c>_
.

gover��gó'�' cl�- estado Lujz
' , ::�.: do reno�ado jóti,;,'ilista Riul Sartori, de ANotícia, edição de �exta-feira. "A fábrica da

... tIerÍrigu�e da.Silveira. E ·Clá- , ,
, J)õhler,. em Joinville, serviu de cenário, esta semana, para reportagem de.mais uma

.

;,,-,, � ': 'lh;é�chope! ..

:p'ublicação impressa catarinense, a Revista Nossa, de jaraguá 'do' Sul, que chegáàs bancas
.

�. : -, na semana que vem. O estilista Othon Spennner, que já: fez trabalhos para a Dõhler,
SHOW>� Ó, .;. :

• desenhou os vestidos". Só para concluir, a RevistaNossa completa nove anos ell). outubro,
OJhà, Ílôjeà noite o show clà:' '.'

"

, ..
'

.

dupla:" sertaneja C��àr,::'
Merioti:-f, e Fabiano,: d,e've' "

com t�rteza l�tatA:Ãre�;ti,' :.
.

Jaráguá;;., ;;QnteÚí�, já estava "

'�n���!!�;;:��:�,s��g.�ir u rn.:,."

E neste domingo, quem estréia idade nova, é o Flávio Henrique de Araújo. O moço
comemora em grande estilo .com os amigos nl;Í� churrasco "mineirinho". Quem viver,
verá!

'

O casal Reinaldo Oscar Potter e Cristina Kamchen casam-se hoje às 19 horas na Igreja
Evangélica Luterana Apóstolo Pedro

-

\�belliarte

., ,.-

Trocou idade ontem, dia 27 de julho o amígovdeste
colunista Arnaldo Lehmertz, o popular Oca -. Toda asua,

.

familia lhe deseja sucesso emuita saúdev-,
,

'

**

;'fJjf, 'alIT! qqa�fL�. ;
.

.�!��.
.

" J, ,1_;' "�'f ./.'., .:: _�.' s-:
.

SEMCOMENTÁRIOS v �,t�,:1:r1t� .'

Alguns grupos da Stammtisch de J�idgu,d :do Sul, .

não gostaram da atitude da Comissão

Organizadora de'proibir garrafas de. vidro na [esta.
Teve pessoas que ficaram atéíndignadas. Ora gente!
Um dos motivos da proibiçdo' é ,lógico: 'evitar
acúmulo de engradados nas cúlçadas e também a

, própria garrafa, que todo mundo sabe,' que em

qualquer festa de grande público é proibida?' .poiS ela: :...;:!

pode ser utilizada'como uma árma mortal.
'"

,

FRASE DO DIA

Os defeitos dos outros não devem nos

incomodai, mas sim nos ensinar. - Autor
desconhecido

.. DICA DE DOMINGO ,II mCA DE SÁBADO
Assistir ao programa
Moa Gonçalves, às ISh

',� :9�t� ,�RedeT� til
,

'

. ...Ith ú h.

,

Tomar um chopinho
no Meu Boteco

b_ "�� � �
------------------------�----------
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Dica para esse friozinho:.
Café f?spre�so� .Ó»: •

com un'lq &ás:de/ícias,da
DOCE $ABOR!

Marechal'l'ieodoro
Alamedà 25, sala 11 -

,L_ �� �__ � __

·
.

na internet. O problema é que

após a entrega da peça, o espírito
Uma bebida quente;� cobert(jJ;iê,-;!i!:: dQ?rriott'Q começa a aparecer-por
um bom livrá. Este tri�-p�de 'r�solvet�â:'. todos os cantos exigindo vingança.
programação.de muita gent� quCvai5t:::', ' A vestimenta; na verdade; não é

preferir iiGarem casa na teIirativa.rle:, '. "'apenas mais um capricho do
"

espantai o frio{,.rometido para'estev
'

roqueiro e muda por completo
'. final de seman�;-:�E, para.encarar .: 'a vida dele. Isto porque, pertence

esta maratona de lêjtura em boa':,:_:': .
ao padrasto morto de uma fã que se

companhÍa" vale eséolher alguma, , ,'"

.

. suicidou por ,causa de Coyne. Na'
;:.,' .das nÓvidades recém chegad,��)s

' " tentativa d�-se livtar da assombração;
livrarias q�re�í�o. ',ij�:'r".�·\

"

<
,

<'e salvar a própria vida, ele faz as
-

'inalas e foge com a namorada gótica.
Durante a perseguição do fantasma"
o astrodo rock é obrigado a'· ,

�

enfrentar o passado na. busca de
.>:..

uma saída para o futuro.

I

,
I

.:
, =--.J'(

---------------------------------------��--------------------------------------------------------------��---------------------------------------�-------�. �

'JARAGUÁ ,DO cSUL

70ma,delas�pr��e�e' causar suspiros
de medo até,'tiaq\idés que gostáfnçle
bastante suspensemacabro. ''A Estrada
da Noite", prÚneifq, obra de joe Hill; ,.

lilho de Stephen King, traz como "

"

personagem principaljudas Coyn�,
um roqueiro 'cinquentão nada
convencional. Ele é responsável por
uma :coleçao d� objetos, nomínimo,
passívelde ganhar o título ,de dark.
Laço Usado durante enforcamento,
confissão tricentenária de bruxa, livro

· de receitas canibais, fita com cenas
'

reais de assassinate, estes são 'alguns
·

dos itens e�palhados pela casa do
· "metaleiro" ..

Mas,' isso ainda não é bastante para
Coyne. Ele decide então aumentar

esta lista com o paletó assombrado de
Craddock McDermott, comprado a .

,

I!.;.li,': ,

mil dólares num leilão fantasmagórico

:Menos amedrontador, o livro ''As'
incríveis aventuras e estranhos
infortúnios de Anthony Knivet" é
para aqueles que gostam de história.
A trama reconstrói-as 'peripécias e

sufocas enfrentados pelo jovem
corsárioinglês do título 'durante as

viagens feitas pelo Novo Mundo do
século 16, incluindo descobertas,
realizadas no Brasil. Traéluzida�do

original inglês datado de 162S;.a ' ./ ,-'" o,.

obra traz ilustrações, notas e uma .

introdução que contextualiza 'a
.

narrativa da época e impressiona
.

, pela crueza do olhar inglês sobre

governantes e colonos da Coroa
portuguesa. "

.. -
'

"

"*'.-

•

-,_'

8l(IN�1(ff
brindes e presentes personalizados

�; "-
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h10, 15h50, � 8h30, 21 h1 O - Todos
os dias)

• Cine Shopping 2
Ratatouille, (16h5.D - Todos os dias)

, .

I
Treze Homens e um Novo Segredo
(19htO, 21h30 - Todos os dias)

Shrek Terceiro (Dub)
(15 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Transformers
(13h, 15h40, 18h20, 21 h -

Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30 -

.

Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Ratatouille, (13h40, 16h - Todos os dias)

• Transformers (Dub)
(18h20, 21 h - Todos os dias)

• Cine Mueller 1

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Leg),
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30-
Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Duro de n-atar 4.0
(22h10 - Sex/Sáb/Dom)

Ratatouille (Dub)
(15h40, 18h - Todos os dias)

Shrek Terceiro (Dlib)
(13h45, 20h20 - Todos os dias)

Quarteto Fantástico e

o Surfista Prateado (Leg)
(22h10 - Seg/Ter/Qua/Qui)

• Cine Mueller 3
Transformers: OHlrne (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h30, 16h1 O, 18h50, 21 h30-
Todos os dias)

'. Cine Neumarkt 2
Transformers: O Filme (Leg)
(14h, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Harry Potter e aflrdem da Fênix (Leg)
(14h15, 16h55, 19h35, 22h15-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Luzes do .Além
(13h50, 15h45, 17h50, 19h50, 21 h50 -

.

Todos ns dias)
.

'fi
• .Cine Neumarkt 5.. ;

Duro de matar 4.0 ,

(21 h55 ,- Sex/Sáb'iOÓmj... i

Shrek Terceiro (Dub)
-

(15h50, 1 9h55 - Sex!Sáb/Dom)
(15h50, 19h55, 21 h55 -

Seg/Ter/Qua/Qui)

Ratatouille (Dub)
(13h35, 17h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Transformers: O Filme (Dub)
(13h15, 15h55, 18h35, 21 h15 - Todos
os dias), (21h10 - Sáb/Dom) ,..._"...

ocorreiodopoo@ocorreiodopovo.com.br

-..._!!.!! •••�--�.�� .. "-

.t�.�p_e_rlor a 2!..mll. (]II-!mll]t�14 mJL
Cit!1 de Il!ad" ,'" I••gIS!.

��.��y��:,,�

O DIA DE HOJE
SANTO
São Celestino

EFEMÉRIDES
Dia do Agricultor
Morte do Lampião - 1.938
Dia do Combate ao Colesterol

1821
O Peru torna-se independente.
193.8

Lampião, Maria Bonita e outros

càngaceiros são mortas pela polícia em

Sergipe.
1976
Terremoto na China mata 240 mil

pessoas. Foi o mais devastador desde o

sismo que matou 300 mil em Calcutá,
na índia, em 1737.
1993
O presidente Itamar Franco corta três
zeros da moeda, que passa a chamar
se cruzeiro real, e restabelece o gatilho
salarial.
2000
A França anuncia o abrandamento da
lei sobre o aborto, permitindo que
menores de idade interrompam a

gravidez sem autorização dos pais, em
certas condições.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo nublado em Santa Catarina

A rnassa de ar seco se desloca em

direção ao mar o que favorece a

circulação marítima, que provoca .

aumento da nebulosidade e chuva no

final do dia na faixa leste do estado.
Temperatura baixa, ainda com formação
de geada na madrugada e amantulcer.

� Jaragua do Sul e Região:

HOJE
MIN: 8'C
MAX: 19" C
Sol

� Fases da lua
.

,�O�I�;
"

i MIN: 7'-C
I MAX: 17" C

I Sol com nuvens

Cresce a vinda de turistas a Jaraguá do Sul
o Correio do Povo, edição de 18 a 24 de julho de 1987,
informava que o Centro de Informações Turísticasde Jaraçuá do
Sul experimentou no mês de junho daquele ano, um aumento no

número de visitantes registrados, em relação ao mês de maio.
Foram 4.967 turistas, contra 4.215. em maio. Segundo a matéria,
mais uma vez o Paraná havia sido o Estado de onde vieram os

turistas em maior número, totalizando 1.793; seguida de Santa
Catarina 1.294, São Paulo 831 , Rio de Janeiro 773, Bahia 214;

.

Acre 18, Mato Grosso do Su115, Minas Gerais 13, Amapá e

Maranhão 3, e Rio Grande do Su12. Estrangeiros igualmente
haviam solicitado informações da cida-de, sendo l4 de Portugal,
10 dó Paraguai, 10 da Suíça, 9 da Alemanha, 6 da Argentina e 5
dos Estados Unidos, totalizando 54 turistas.

UTILIDADE PÚBLICA
DIVERSÃO
Acontece hoje, das 9 às 17 horas; no
Centro de Jaraguá do Sul o projeto
"Brincando no Bairro". Essa edição
do evento acontece no pátio do
Giríásio Arthur Müller.

i TERÇA
, MíN: S'C
.

MÁ)(: 20' C
,
Sol com nuvens

28n
Eugenio Maffezzolli
Allan Alves Ruysam
Guilherme de Souza Oliveira
Andrei Marcelo Ruysam
Edemar de Oliveira Souza
GuilhermeH. Wehrmuscer
Ademar M� de Souza
Osni de Andrade
Suelene Luize Konell
Amarildo tourenzeni
Lucia Steinmacher
Rose M. Reichert
Sávio Vieira
Bianca Tomio
Raquel Schuster
Silmara Balsanelli
Valéria Germann
Wanderlei Glatz

Daniely Travasso
Alice Gessner
Jurací K. Alves
Ivonete Luzia Hintegger
Zenilda Maria da Silva
Laci P. Schroeder.

•

29n
Rosa Reichert
Albertina Fracener
Everaldo Ap. Correa
Lucas Lunelli Arnecke
Edinara Keunecke
Ernesto Bendhalk

Rosangela Weiller
Cristiane S. Wehrimister
Matheus Demarchi
Marilene Ribeiro

Tiago Ronghetti
Marli Krueger Kôpp
Marisa Piontkiewcz
Márcia R.N. Negherbon
Ademir Konell
Marisa G. ·Schwinle
Tais Regina Hansen
Joarez Oliveira Laurindo
Dirceu Henn
Elizania L Pereira dos Santos

�
� FLORIANÓPÓLlS

MíN: B"! ��: 19�.
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FAMíLIA

EXTRA
,

-

Eterna Magia
Nina diz que não entendeu a intenção
de Eva ao deixá-Ia sozinha com

Conrado. Eva garante que só quis fazer
o bem. Nina a acusa de ser falsa.
Eva diz que Nina é só uma mocinha

insegura. Clara desenha um homem

e uma criança chorando, o que
impressiona Conrado, pais a menina
não sabe do desaparecimento de
Quinzinho. Ouinzinho se apega a um

cachorro vira-lata. Joaquim sai em
busca do filho. Matilde concorda sm
ficar com Jair se ele deixar Ouinzinho
em paz. Rafael diz a Pérola que
precisam achar Medéia antes que ela
fale demais. Eva ironiza quando
Conrado mostra o desenho de Clara e

diz que ela não tem dom algum.
Conrado pressiona Eva e diz que ela
não tem recital marcado no Rio de
Janeiro. Eva diz que não contou

porque ele tinha dúvidas sobre a
.

viagem de volta ao Brasil. Evelyn
cuida das crianças de Joaquim. Bruno
disfarça seu encantamento por Teca.
Rafael diz a Zilda que sabe que foi ela

que o golpeou. Elisa fica furiosa por
Zilda estar discutindo com Rafael.
Lucas volta a Serranias. Joyce chora

quando Loreta diz que gosta muito
dela. Eva vai com Clara ao sitio de
Loreta.

Sete Pecados
Aquiles observa Carla entrando no

carro de Barão. Benta acorda e

procura pelo pai. Hércules avisa Barão

que Custódia saiu com uma mala.
Rebeca reclama que Agatha está

sugando as forças de Ariel. Otílla
elabora um plano contra Romeu e

consegue a ajuda de Agripina. Romeu
vai a casa de Juju e pede que ela lhe
escute. Hércules tenta tirar a mala
das mãos de Custódia. Elvira diz a

Clarice .que acha que Beatriz está
apaixonada por Dante. Dante convida
Beatriz para jantar com ele.

Paraíso Tropical
Ivan desarrum� o apartamento de
Jáder para simular um assalto.
Mercedes diz a Paula que Daniel está
sofrendo porque a mulher está
diferente. Joana pede que Cássio a

perdoe. Carolina aparece na reunião e

convida Iracema para sair. Iracema cria
uma confusão com Carolina e acaba
presa. Jáder descobre que as fitas
foram roubadas. Tais vibra ao ter as

fitas em suas mãos. Cássio, e Joana
dizem a Otília. que foram assaltados.
Jáder acusa Ivan de ter entrado em

seu apartamento, mas 1118 nega Olavo
não gosta quando Tais marca encontro
tom ele. Iracema diz a Dinorá que-vai
se vingar. Lucas se despede de Ana
Luisa, que licaráno Brasil aguar<lando
a -adoção. Antenor reclama com Lúcia
o fato de ela deixar tudo nasmãos do
empregados e ir -trabalhar no -dia em

que vão receber para um jantar. Lúcia
diz que não deixará de ir ao seu

trabalho. Zoraide, Cristina e Sérgio
Otávio prometem cuidar de tudo.

, Cássio e Joana se beijam. Tais mostra
a fita gravada a Olavo. Ele se abala,
mas disfarça. Tais sugere mostrar a

Daniel, quando Olavo finge não saber
do que se trata.

-------- - - - -- - -

Cláudia Abreu está afastada
das novelas desde que
interpretou a Vitória, em
"Belíssima". Logo depois
da novela, ela ficou
grávida e deu à luz uma

menina. Agora, a atriz foi
citada para atuar no
folhetim que substituirá
"Sete Pecados" e que está
sendo escrito por Andrea
Maltarolli, mas Cláudia
recusou o convite

justificando que está
amamentando a filha e

priorizando sua família.

SUDOKU

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

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE
loteria da Sogra
o genro vai até a' polícia e fala ao oficial que o atende:
-Eu vim dar queixa do desaparecimento da minha sogra.
O p�icial pergunta:
-Faz quanto tempo ela sumiu? Mais que 48 horas?
-Faz duas semanas, doutor - responde o genro.
-E por que você demorou tanto tempo para prestar queixa?
-É que eu não conseguia acreditar que eu tivesse dado
tanta sorte!

Urn produto 100% natural e estimulante

DI�:xl�1 hG�Â��::���;t2�25

CENÁRIO
Depois de a Record

explorar o cenário da
favela em Vidas Opostas,
é a vez da Globo investir .

pesado em Duas Caras,
próxima trama das 20h.
O cenário custou a Globo
cerca de R$ 3 milhões.
"Há quem diga que saiu
na frente com essa

história de favela,
mas eu fui pioneiro.
Em Senhora do Destino

já existia uma favela",
alfineta 6 autor
Aguinaldo Silva.

EMAGREÇA!

AMIGOS
DO PESO
CHEGOUI PARTICIPE!

A partir de 19 de ]Jlho
R,�,j,pJ;,CiJ'1os Ferrel-a 197 \ PBF
q.Jlntas 1611 e iSh F 9935-9361
. www..amigos®peSQoCQIll.br
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CONSTRUINDO O FUTURO-bE JARAGUÁ

- -- ----- --- -- -------_--

··ESPECIAL o coasno.noeovo

illégio EvangélicO:
100 anos deJé a

servíço da educação
o trabalho feito por pessoas
que traziam a palavra de
Cristo em uma mão e os

livros escolares noutra

ensino formal de qualidade.
Contando atualmente com 658
alunos entre omaternal e o 3º ano
do ensino médio, o Colégio
Evangélico, ou só Evangélico,
como é carinhosamente chamado

pelos alunos, baseia sua atuaçãona
qualidade do ensino aliada ao

apoio aos estudantes. "Estamos

sempre à disposição para tirar

dúvidas, através das aulas de

reforço e· contribuir para a

formaçãoextracurriculardos nossos
alunos, através de -cursos de

informática, alemão, inglês, xadrez,
música, esportes em geral e

outros", ressalta o diretor do

colégio, professorLeopoldo Fenner;
que está no cargo desde 2002.

CARLOS BRANDÃO
ESPECIAL

JARAGUÁ DO SUL
Responsável por boa parte da

formação da personalidade de

[aragua do Sul, nos últimosJOO
anos, oColégio Evangélico [araguá
completa o centenário como

exemplo de educação luterana,
voltada ao incentivo do caráter

cristão; destacando valores éticos
e morais, sem deixar de lado o

. CRONOLOGIA PO
COLJÉGIO· EVANGÉLICO. .

1190� � Início do movimento em favor da construção do prédio para a escola;
11907 - Criação da escola e a inauguração do primeiro prédio;

1'1920 -Inauguração do segundo prédio da Schule Jaraguá "Deutesch Schule".
A comunidade se organiza, ganhando vida própria;

.

i
1926 - Com 200 alunos matriculados, o pastor Ferdinand Schlünzen, traz da

.

Alemanha sua irmã Marta, para ajuda-lo na tarefa educacional;

11938 - Alteração do nome de Escola Jaraguá para Escola Particular Princesa Isabel,
I por determinação do Govemo Federal; .

11939 - O movimento de nacionalização da educação no Brasil, leva o Presidente
i Getúlio Vargas a assinar o decreto número aa, fechando a Escola Alemã de Jaraguá ,

'I' cujo prédio foi desapropriado etransformado em sede do Clube Aimoré;
,
1953 - Reabertura da escola, retomando suas atividades sob a orientação

; do pastor Waidner, com ao crianças matriculadas;
.

11983 -Inauguração do atual prédio da escola, ampliando de quatro para
.
20 salas de aula;

i 1985 - Incorporação do Jardim de Infância Pestalozzi e a.alteração do nome

I de Escola Particular para Centro Educacional Evangélico;
: 1986 -Primeira turma de concluintes da aa série;

.

: 1993 -Implantação do Ensino Médio, que na época era denominado 2° grau;

; 1995 - Alteração do nome de Centro Educacional Evangélico para COlégio
I Evangélico Jaraguá, e a primeira turma de concluintes do ensino médio;
! 1997 - Construção e inauguração de mais seis salas de aula, todas
i climatizadas, para abrigar o ensino médio;
12004:- Construção da atual área administrativa, que abriga a recepção,
� secretaria e sala da direção;
�07 - Centenário do Colégio Evangélico._J_ar_ag,-u_á _ �_,

i

I I

I'l'dacao@ocofl'l'iodopovo:com.br

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO/DIVULGAÇÃO

Segundo prédio onde funcionou o Colégio Evangélico, que na década de 20 se chamava Escola Jaraguá

A história da pducação lutprana pm Jaraguá
Em 1º de abril de 1907, a

Comunidade Evangélica Lute
rana de Jaraguá do Sul desmem
brou-se da Comunidade de
Brüdertal e inaugurou a Cornu
nidade Central de [araguá do Sul
que serviria de sede principal
para o trabalho de seu pároco. O
idealizador da divisão da
Comunidade de Brüdertal, (hoje
Guaramirim) e da criação da
Comunidade Central de Jaraguá
do Sul foi o Pastor Ferdinand
Schlünzen que já era pároco da
Comunidade e de seus pontos de

pregação.
.

O PastorSchlünzen percebeu
que era impossível atender a

Comunidade de Brüdertal emsua

totalidade, por isso-decidiu divi
dir a comunidade em duas e ficar

responsável pelaComunidade de _

Jaraguá do Sul que reunia, além
da ComunidadeCentral, a região
do Rio da Luz Alto, Rio Cerro e

Ribeirão Francisco de Paula.
A fundação doColégio Evan-

-

gélico Jaraguá está intimamente

ligada ao nascimento da Cornu
nidade Luterana Central de

Jaraguá do Sul. Para atender as

famílias daComunidade, o Pastor
Ferdinand Schlünzen liderou um
movimento, com o objetivo de
construir uma escola em Jaraguá

I'

do Sul. Em 1982, numa atitude corajosa
Esta escola, uma pequena _

e empreendedora, a diretoria

construção de enxaimel, foi administrativa da escola decidiu

inaugurada em 28 de julho de pela construção do novo prédio.
1907 pelo Pastor Ferdinand Pessoas empreendedoras e com

Schlünzen. As aulas eram um grande espírito de liderança,
ministradas em língua alemã, pelo assumiram a difícil tarefa e a idéia

próprio pastor. Em 1920, ocorreu tomou-se realidade. Exatamente
uma sensível transformação na treze meses após o início da
vidada comunidade, tendo sua construção, no dia 11 de

administraçãoprópria. Em 1938, dezembro-de 1983, .o moderno
coma2ªGuerraMundialaescola - prédio da atual - escola é

foi fechada, sendo ali instalado inaugurado, graças ao apoio da
um clube. comunidade jaraguaense e de

diversos setores ligados à Escola.
O parecer 289/82 de 29.12.82

da Secretária da Educação,_
autorizou o funcionamento do 1º

grau completo (de 1 ª a 8ª série,
cuja implantação iniciou-se em

1984, com as 5ª e 6ª séries).
Em 1985 deu-se a fusão da

.

"Escola Particular Jaraguá" e do

"Jardim de Infância Pestalozzi"
sob a denominação de "Centro
Educacional Evangélico". Em
1993, criação do "Colégio
Evangélico jaraguá". O parecer
330 de 08 de dezembro de 1992,
autorizou o funcionamento do 2º
Grau. Em 1985 deu-se a fusão da
"Escola ParticularJaraguá" e do

"Jardim de Infância Pestalozzi"
sob a denominação de "Centro
Educacional Evangélico".

'

ESFORÇO RECOMPENSADO

No dia 3 de março de 1949,
ainda com a escola fechada, o
Jardim de Infância Pestalozzi
InlClOU suas atividades,
atendendo mais uma vez as

necessidades da comunidade de

Jaraguá do Sul. Quatro anos

mais tarde, em 1953, a escola
reabriu suas portas, sob a

denominação de "Escola
Particular Jaraguá", graças ao

esforço das famílias, inclusive de
ex-alunos. Na escola funcionava
então o ensino de 1 ª a 4ª série.

No decorrer dos anos, com o

crescimento dos número de

alunos, houve a necessidade de
ser construído um novo prédio.

,.
. -�
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DESENVOLVENDO CARÁTER E PERSONALIDADES

Muito mais do que simples
educação, lições para a vida
Além da educação formal,
a formação do caráter e

personalidade dos alunos
é importante

JARAGUÃ DO SUL
O Colégio Evangélico de

Jaraguá dó Sul, que completa
100 anos em 2007, tem superado
desafios desde sua instalação no
município, buscando sempre
solidificar a educação formal e a

---------------�--- -��-

formação da personalidade do
cidadão jaraguaense,
A qualidade desta formação

escolar se expressa através do
desenvolvimento singular
conseguido pela cidade, em

. relação a grande parte dos
demais municípios de Santa
Catarina. Juntamente com as

demais escolas que fazem parte
da história da cidade, o Colégio
.Evangélico tem grande parcela
de responsabilidàde p�r Jaraguá

do Sul ser uma das maiores e

melhores cidades do Estado.
''A linha filosófica da escola

luterana ressalta os valores
cristãos, éticos e morais, como
ferramenta de formação da

personalidade dos alunos";
destaca do diretor da escola,
professor Leopolda Fenner, que
é formado em Letras e Ad

ministração Escolar e desde 2002
está à frente do Evangélico de

Jaraguá do Sul.

Atualmente o Colégio Evangélico tem 658 alunos do maternal, ensino fundamental e ensino médio

FOTOS ARQUIVO CEJ/DiVULGAÇÃO

o Colégio valoriza o esporte como forma de construção da personalidade

lideranças formadas pelo CEJ
Algumas das pessoas

responsáveis pelo cresci

mento de Jaraguá do Sul já
passaram pelas salas de aula
do Evangélico. "São tantas,

que prefiro não citar, pois
posso esquecer algum nome",
diz o professor Fenner.

Segundo o professor, um dos
maiores desafios da.atua-

. lidade, além da proposta de
educar com qualidade, é

formar cidadãos de bem, que
encarem a vida de forma

positiva e que contribuam

para o desenvolvimento da

comunidade. "Para isso, além
da intensa dedicação a·

ampliação da qualidade do
ensino que .oferecemos,
também trabalhamos em

constante sintonia com as

família de nossos alunos, pois
acreditamos que só desta
forma conseguiremos atingir
resultados positivos. Esta

parceria com os pais de nossos
alunos se torna impres
cindível para o sucesso dos

próprios alunos e, por con

seqüência, da escola", afirma
o professor. I

PEDÁGOGIA
O Departàmento de Educação da

IEClB, que implementa a política e as

atividades educacionais da IEClB,
propõe como objetivo básico da escola
comunitária: "Buscar o desenvolvimento
do senso crítico, da criatividade e da .

integração da .pessoa, na dimensão da

vocação para servir"
Um dos compromissos funda

mentais do Colégio Evangélico Jaraguá,
é o de oportunizar uma educação que
permita ao aluno buscar sua autonomia.
É o ensinar ao pensar. Assim acredita-se
que para aprender a pensar, é
fundamental superar o pensamento
convergente.

É preciso provocar o pensamento
divergente. Esse último, mesmo que
motivado no esforço coletivo, é sempre
individual. Ensinar a pensar inclui, além
de pensar dentro do contexto da matéria
em estudo, a reflexão sobre a postura do
aluno frente a essa matéria, frente ao

professor e frente aos colegas.
O Colégio Evangélico.Jaraguá busca

a qualidade da educação, isto é, um

processo ensino-aprendizagem no qual
o aluno aprende a aprender. O professor

• deve observar se a aprendizagemfoi bem

feita, se houve real assimilação, se o

aluno de fato domina o conteúdo, se os

valores nos quais a escola acredita e

procura concretizar, são de fato
vivenciados.

PROPÓSITOS NA
DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Ministrar um ensino qualificado,
atualizado para motivar, aperfeiçoar o

ensino aprendizagem; Conceituar o

professor e o aluno como "sujeito e

objeto", como indivíduos; Colaborar na

planificação humana como expressão da
imagem de Deus; Testemunhar nossa
vontade de introduzir inovações didático
pedaqóqicasc.Experlmentar novos

processos de ensino-aprendizagem,
através de uma articulação técnico

pedagógica adequada.

ENSINO INFANTIL
Na Educação Infantil prioriza o

exercício da cooperação, a construção
da autonomia, socialização, a curio
sidade, a ludicidade, a fantasia e a

imaginação em todas as suas formas e

as diferentes possibilidades de-expressão
e linguagem. Este currículo possibilita a

vivência dos universos na linguagem

corporal, visual, musical, oral e escrita e

o conhecimento das manifestações
culturais de seu, meio. O colégio sabe a

importância da brincadeira para
estabelecer elos afetivos que são

indispensáveis na formação de uma

personalidade social e feliz. A criança é

respeitada como um ser que tem o direito
de viver o seu próprio tempo e desta forma
ela é capaz de brincar, criar, dividir e

interagir com as demais. Assim, o aluno
estará motivado para aprender sempre
mais e se realizar com plenitude na sua

vida familiar e profissional. Buscamos
todas as formas de desafios, exploração
e expressão, fazendo parte do dia-a-dia,
e neste contexto oferece uma série de
atividades complementares.

ENSINO FUNDAMENTAL
13 A 43 SÉRIES

O objetivo do currículo das séries
iniciais do ensino fundamental é
concretizar a aprendizagem de todas as

atividades que são realizadas entro e fora
da escola, englobando a realidade sócio
econômica, histórica e cultural da cornu
nidade. Na 1 a série a criança aprende a

ler e escrever, e desta forma identifica-se
com o rnundo, A 2a, 3a e 4a séries têm a

função de fixar esta aprendizagem, pos
sibilitando a estruturação do processo
de ensino para as séries posteriores. A
educação visa o respeito às diferenças e

o desenvolvimento da autonomia, através .

da construção do conhecimento. O
colégio, além das atividades normais das
aulas, oferece atividades complementares
proporcionando uma educação de
qualidade mais abrangente aos alunos.
Estas acontecem no turrio inverso as das
aulas.

ENSINO MÉDIO
O currículo do ensino médio é ba

seado nas necessidades imediatas e

futuras do aluno. Ele é desafiado a

assumir de maneira responsável o

controle de seus estudos, tornado-se
co-autor na construção de sua apren
dizagem. Apresenta-se ao aluno o que
é considerado importante no contexto

qa realidade econômica, política e

cultural, respeitando os valores
.

fundamentals para o ser humano.

Desejamos que o aluno esteja preparado
para superar desafios na vida, um deles
é o vestibular. Nessa fase orientamos e

auxiliamos nossos alunos na escolha
de suas profissões.

Além das atividades normais, o co
légio oferece atividades complementares
e optativas, proporcionando uma
educação de qualidade mais abrangente
aos alunos, Estas acontecem no turno
inverso as das aulas.' O aluno poderá
optar por participar, em até três, sem

custo .adicional na mensalidade.

REDE SINODAL
A Rede Sinodal de Educação, da qual

o Colégio Evangélico Jaraguá faz parte,
. compõe-se atualmente de 60 institui

ções, em 6 estados brasileiros, com

principal concentração no Sul. São 42

instituições no Rio Grande do Sul, 10
'em Santa Catarina, 5 no Paraná e uma

em cada um dos estados: São Paulo,
'

Rio de Janeiro e Mato Grosso. No País
são 36.000 alunos.

A atuação da Rede é na formação
contlnuada de professores e coorde
nadores pedagógicos, no preparo de
diretor.es, a parfícipação nos processos
educacionais do Pais e nas discussões
que envolvem assistência social, são

rriovrnentos que mantêm a qualidade e
, garantem o respaldo político. O aluno é

atingido mediante a promoção de
intercâmbios no país e no exterior.
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Lula é vaiado no' nordeste e critica oposição
ACM Jr assume Dois manifestantes que levanta

ram a faixa escrita "Lula Traidor"
foram retirados por seguranças da
presidência da república. Ao
términodoevento,mais protestos.
Grupos de servidores e estudantes
da universidade federal de

Sergipe; que está em greve há 48
dias, fizerammanifestações contra

SERGIPE
O presidente Luis Inácio Lula

da Silva esteve no nordeste em

função do PAC (Programa de

Aceleração do crescimento) e

acabou sendo vaiado porgrupo de
servidores do Incra em pleno
centro de convenções com mais

de cinco mil pessoas presentes.

o presidente.
Lula criticou a oposição a

dizer que "a classe política te

que ser mais civilizada e saber
distinguir os momentos de faze
politicagem e os momentos d
pensar em função do bem-es
tar da população brasileira"
(Agência Folha)

a vaga do pai

Serviço de Telefonia Fixa - Metas de Universalização
SANTA CATARINA

Brasilia, julho de 2007 Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar a

disponibilidade de acesso a Telefone Público, à distância máxima de 300

metros, de qualquer ponto dentro dos limites da localidade. (Art. gO)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve disponibilizar
do total de Telefones Públicos em serviço, no mínimo 50% em locais
acessíveis ao público, 24 horas por dia, com capacidade para originar e

receber chamadas locais e interurbanas nacionais (longa distância

nacional), sendo que, pelo menos, metade destes deverá,
adicionalmente, ter capacidade de originar e receber chamadas
interurbanas internacionais (lonqa distância internacional). (Art go, § 1°)
Meta: Em localidades com Serviço de' Telefonia Fixa, com linhas

individuais, os Telefones Públicos devem permitir a identificação visual

pelo usuário quanto àcapacidade para originar e receber chamadas locais
e interurbanas nacionais e internacionais (longa distãncia nacional e

internacional). (Art. go, § 2°)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuals, os Telefones Públicos devem dispor de informações relativas
a códigos de serviços públicos de emergência e de utilidade pública, nos
termos da regulamentação. (Art. go, § 3')
Meta: Em localidades com' Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender, no
prazo máximo de 7 dias, às solicitações de ativação de Telefones Públicos
nos estabelecimentos de ensino regular, nas instituições de saúde,
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos,
órgãos do Poder judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de
Defesa do Consumidor, de acordo com os critérios estabelecidos na

regulamentação. (Art. 9°, § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar
que pelo menos 2% dos Telefones Públicos sejam adaptados para cada

tipo de portador de necessidades especiais, seja visual, auditiva, da fala
e de locomoçâo, mediante solicitação dos interessados, observados os

critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto a sua

localização e destinação, no prazo máximo de 7 dias. (Art. 10, § Único)
Meta: Em localidades com mais de 100 habitantes, onde o Serviço de
Telefonia Fixa nàoàstíver disponfvel, a Brasil Telecom SA - Filial Santa
Catarfna deve instalar pelo menos um Telefone Público, em local
acessivel ao público, 24 horas por dia, com capacidade para originar e

receber chamadas interurbanas e internacionais (longa distância nacional
e internacional), desde que estejam situadas, em "linha reta" (distância
geodésica), à distãncia igualou inferior a 30 quilõmetros de outra

localidade atendida com linhas individuais. Não se incluem nesse

obrigação as localidades situadas, em "linha reta" (distância geodésica),
à distância superior a 30 quilômetros de outra localidade atendida com

linhas individuais e ainda aquelas situadas em regiões remotas ou de
fronteira. (Art 11, § l' e § 2')
Meta: Em todas as localidades já atendidas somente com Telefones

Públicos, a Brasil Teletom SA - Filial Santa Catarina deve dispor de pelo
menos um Telefone Público, instalado em local acessível ao público, 24

horas por dia, com capacidade para originar e receber chamadas
interurbanas (longa distância nacional e internacional). (Art 12)

,

A Brasil Telecom SA - FiliarSanta Catarina, Concessionári'a do Serviço de
Telefonia Fixa, no Estado de Santa Catarina, torna público, para os devidos

fins, as obrigações de universalização e continuidade a serem cumpridas
ao longo do ano de 2007, de acordo com o seu Contrato de Concessâo e

o Plano Geral de Metas para a Universalização do STFC - PGMU, aprovado
pelo Decreto n,' 4,769, de 27.06.2003, conforme segue:

A) METAS DE ACESSOS INDIVIDUAIS
e

Meta: Em todas as loralidades com mais de 300 habitantes, a Brasil
Telecom SA - Filial Santa Catarina deve implantar o Serviço de Telefonia
Fixa, com linhas individuals das classes residencial, não residencial e

tronco. (Art 4°, Inc I)
Meta:: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

_

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender
às solicitações de acesso individual no prazo máximo de 7 dias. (Art
4°, Inc II).
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas
individuals, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve priorizar e

atender, no prazo máximo de 7 dias, as solicitações de linha individual
dos estabelecimentos de ensino regular, das instituições de saúde,
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas, museus públicos,
órgãos do Poder judiciário, Ministério Público e de Defesa do Consumidor.

(Art S°, Inc I e § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas
individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina 'deve possibilitar a
utilização gratuita do Serviço Telefônico Fixo Comutado para comunicação
com serviços de emergência existentes para a localidade. (Art. S°, Inc. II)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve disponibilizar
e atender n-o prazo máximo de 7 dias às solicitações de linha individual
dos estabelecimentos de ensino regular, das instituições de saúde,
estabelecimentos de' segurança pública, bibliotecas, museus públicos,
órgãos do Poder judiciário, Ministério Público e de Defesa do Consumidor,
para comunicação por meio de voz ou da transmissão de outros sinais e

a conexão a provedores de acesso a serviços de internet, mediante
utilização do próprio Serviço de Telefonia Fixa ou deste como suporte a

acesso a outros serviços. (Art 5°, Inc III e § Único)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas
individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve assegurar
condições de acesso ao serviço para portadores de necessidades especiais
sejam de locomoção, visuais, auditivas e da fala, que disponham da

aparelhagem adequada à sua utilização, tornando disponível centro de
atendimento para intermediação da comunicação. (Art 6°, Inc I)
Meta: Em localidades com Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuais, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve atender, no
prazo máximo de 7 dias, as solicitações de linha individual que
assegurem as condições de acesso ao serviço para portadores de
necessidades especiais sejam de locomoção, visuais, auditivas e da fala,
que disponham da aparelhagem adequada à sua utilização. (Art 6°, Inc II)

ACM Júnior (E) foi senador no lugar de Antônio Carlos Magalhães em 2001

Empresário da área
de comunicação,
ACM Junior foi
senador em 2001

seu pai renunciou.
Empresário do ramo de

comunicação e presidente da
Rede Bahia, grupo de empresas
que inclui o jornal "Correio da

Bahia", a TV Bahia, afiliada à

Rede Globo de Televisão e

emissoras de rádio.
Antonio Carlos Magalhães

Junior destacou que pretende
seguir a linha partidária e

ideológica da liderança do

partido e "não se deixar levar por
características pessoais e

objetivos próprios em detrimento
do coletivo". O suplente
adiantou que, enquanto não

assume, está "amadurecendo"
algumas idéiasde projetos e

pronunciamentos que fará da
tribuna do Senado, mas não

revelou o que pretende fa�er e
falar.

SÉTIMODIA - ACMJúnior
disse que família optou em não

realizar missa de sétimo dia da
morte do senador.A homenagem
póstuma ao político será em 4 de
setembro, 'quando ACM

completaria 80 anos. Segundo o
filho do senador, o local e o

horário da missa ainda não foi

definido, mas será em Salvador.
ACM estava internadono InCor
SP (Instituto do Coração), do
Hospital das Clínicas e faleceu
em decorrência de falência

múltipla dos órgãos. (Agencia
Folha)

BRASíLIA
O suplente Antonio Carlos

Magalhães Júnior (DEM-BA)
disse a imprensa no aia 26 de

julho que ainda não tem data
definida para assumir a vaga de
seu pai, o senadorAntonioCarlos
Magalhães (DEM-BA), que
faleceu no dia 20 deste mês. A

previsão do suplente é assumir
somente depois do retomo das
atividades no Congresso
Nacional, no mês de agosto..

"Agora está tudo parado e não

tenho data definida (para
assumir), talvez, quando
reiniciarem as a tividades",
afirmou. ACM Junior deverá
ficarno Senado até 2011, quando
terminaria omándato de seu pai...
O suplente herdou de Antônio
Carlos Magalhães o legado que
influenciou a política nacional
durante décadas, mas disse que
não adotará a mesma linha

_ combativa. de ACM, princi
palmente com relação ao governo
vigente; No momento, ACM
Junior aguarda o resultado de
uma pesquisa que solicitou a

assessores sobre os projetos que

apresentou quando assumiu

como senador em 2001, quando

B) METAS DE ACESSOS COLETIVOS

C) METAS DE ACESSOS INDIVIDUAIS ClASSE ESPECIAL - AlCE
Meta: Em localidades COIT) Serviço de Telefonia Fixa, com linhas

individuals, a Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ativar
Telefones Públicos, por Setor do PGO, gm quantidades que correspondám
a uma densidade igualou superior a 6 Telefones Públicos por grupo de
1000 habitantes. (Art. 7')
Meta: Em localidades atendidas com linhas individuais, a Brasil Telecom
SA - Filial Santa Catarina deve ativar Telefones Públicos, de forma que,
em toda localidade, inclusive nas áreas de urbanização precária, existam,
distribuídos territorialmente de maneira uniforme, pelo menos 3

Telefones Públicos por grupo de 1000 habitantes. (Art. 7', § Único)

Meta: A Brasil Telecom SA - Filial Santa Catarina deve ofertar Acesso

Individual Classe Especial - AlCE, para uso doméstico, nos termos da

Regulamentação, em todas as localídades com acesso individual, até

31.12.2007, observando que o atendimento-à solicitação de instalação
deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias, após a inscrição do assinante.

(Art 19)

A íntegra .do texto referente ao Decreto n.O 4.769/2003, encontra-se

disponível no site da Anatel - www.enatel.çovbr

�
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Atletas do vôlei feminino para deficientes auditivas comemoram atflledalha de prata, na primeira parficlpaçãq delas

Jaraguaenses conquístam
4 medalhas no Parajasc
Foram três de prata
P uma de bronze no

ppnúltimo dia

JULiMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Os paratletas de Jaraguá do

Sul seguem fazendo bonito.

Ontem, foram quatro
medalhas, sendotrês de prata
e uma de bronze. No Colégio

COMPETiÇÃO: CHEGANDO AO FIM

Ternfinando '

Infelizmente, os Parajasc não receberam o público que mereciam. Até mesmo no

feriado, os ginásios ficaram praticamente vazios. Quem teve a oportunidade de

acompanhar, não deixou de elogiar as boas disputas e também a superação de
todos os paraâetas. A alegria deles em apenas pisar dentro da quadra, de uma

pista ou de entrar numa piscina é algo surpreendente. E, por onde eles passam,
levam com eles esta alegria. O congraçamento durante os jogos e refeições é

contagiante. Na torcida, eles também dão show. Que pena que terminou tão cedo.

Marca
Falcão tem apenas mais um

jogo para atingir a marca de
200 gols pela Seleção
Brasileira. Ele já havia
adiantado que gostaria de

chegar a este número no Pan
Amertcano. Para isso, ele tem
de marcar quatro gols na final.
"Se eu acordar inspirado, quem
sabe chegue na marca", disse
o camisa 12.

Divisão Especial
A Malwee continua líder da

.

Divisão Especial do Estadual. A

confirmação da primeira
colocação veio na quinta-feira,
fora de casa, quando os

jaraguaenses venceram São

Miguel do Oeste por 2xO, com
. dois gols de Willian. Ontem os

atletas receberam folga e já
reiniciam hoje os treinos, de
olho na segunda fase da Liga.

<_ )

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu na última sexta-feira,

27 de julho o senhor

ADEMAR H. O. FURTADOMarista São Luís, as meninas
do vôlei para deficientes
auditivas foram superadas por
Blumenau por 2 sets a O e

ficaram com a prata. Foi a

primeira participação delas na'

competição e a capitã da

equipe, Elisângela Becker,
resumiu o sentimento das
atletas. "Estou muito feliz. O

segundo lugar também émuito.
born", comemorou.

Outra prata veio na bocha

individual masculina para
deficientes físicos. Rani Preuss

perdeu a decisão para Xaxim

por 12'x6. No xadrez feminino

para deficientes físicos e

auditivos, a dupla Janaína e

Maristela ficou com a prata por
equipe e bronze no individual.

Hoje de manhã ainda
acontecem as disputas pelo
ouro na bocha feminina duplas -

---------------------------------�--�--��

para deficientes mentais e no

futsal.

Guaramirim faz dobrâdinha' na bocha BC2 paraolímpi'ca .

JARAGUÁ DO SUL
Edson Klen, 19 anos, de

Guaramirim, foi o vencedor da
bocha masculinaBC2 que reúne
atletas com paralisia cerebral.
Ele somou 22 pontos no torneio

I disputado no sistema em que os

jogadores confrontaram-se entre
si. Seu colega de equipe
Adriano Rokenkol, ficou com a

medalha de prata, com 1.2
pontos. Sergio de Souza, de Rio
Sul, foi bronz�.

Antônio da.Costa, Coorde
nador de Esporte de Guarami
rim, disse que o título fbi uma
surpresa agradável já que seu

ANTONIO PRAOO/FESPORTE

Adriano, Edson e Sérgio comemoram o pódio na bocha paraolímpica

atleta fez apenas três trei- O campeão, com os olhos
namentos em três dias. "Estamos

_ marejados e comum largo sorriso
eufóricos e esse resultado vai levantava as mãos e limitava-se
fazermuito bem a ele", acredita. a dizer: "eu nem acredito".

---_._---- �_.- -�-� -

• I

com a idade de 84 anos,
O sepultamento será realizado hoje,
sábado,28 de julho.às 16 horas,
saindo o féretro da Capela Leier ,

seguindo para o cemitério
Centro de Jaraguá do Sul. !

i

j
, )

IMARISTA
SÃO LU is

PAIS E EDUCADORES DE MÃOS DADAS
NA CONSTRUÇÃO DO CONHEC.IMENTO E

.

DA FORMAÇÃO DOS FILHOS

Não há família que consiga ooeserwobmento integral e harmônico I
de SeUS filhos, se não depositarconfiança na escola e der sua parcela II'de contribuição. .' .

Pensando nisso o Colégio Marista São Luís realiza bimestralmente Iiio Plantão Pedagógico. Um momento onde pais, alunos e professores I

! conversam sabre. as melhores estratégias para wahd� resultados. É I
um espaço de troca, de juntos assumirem compromssos que busquem !

I um maior e melhor desenvolvimento, tanto na aprendizagem quanto na ". formação do jovem enquanto pessoa .:
I .

As mudanças significativas no comportamento, crenças e atitudes
I dos jovens nos últimos anos, por conta dos avanços tecnológicos e

transformações dos costumes, levou o colégjo a criar estes espaços
para que os pais coloquem suas dúvidas e questionamentos.

.

Muitas vezes, os pais se sentem confusos em relação a determinados
valores que deveriam estar presentes em nossas vidas, mas que, hoje
em dia, trazem incertezas.

I·:;

I ,--- ;
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



',I

"",'

, :.

,-- _�- -- -------

161 FIM-DE-SEMANA, 28/29 de julho de 2007

,PAN-AMERICANO: CLASSIFICADO

"Futsal vence e

._ .'

BETO COSTNCBFS

,

Brasirgoteou. por ax1
'

, "�-éo,sta:'Rlcil,e disputa
,

..;"
..

- .

,

o ouro do ,P.a,11

"

'travessão costarriquenho. NQ. ,

terceiro lance elemareou umbelo

gol,Vinícius continuou seu shci� ,

'

particular ao marcar seu terceiro
"

,

gol no jogo, terceiro do Brasil;' .

escorando um cruzamento da" '. '

esquerda. " _.'; -

� ?�
,

Nà segunda etapa o Bt?�:�;: >.. l ':'
,
voltou aceso e mareou o qi.i:ari:6 :,'..

'

, gol, por meio .de Ciço. O quinto
saiu mais uma vez comVinicius.

, OBrasil conrínuavabem e Falcão
'

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

'

Equipe de canoagem fica com o ouro
RIO DE JANEIRO

O quarteto br.asileiro formado

, pOI' Sebastian Cuattrin, Roberto
,':Máhelé,'Out<? Campos e Edson

"EmSantoDomingo (2003),Guto
Campos já havia terminado em

primeirona categoria 1(..2 500m ao

lado de Fábio Demarchi.
.

'

- t.�'
•

',RIO ';bt 'J'AN:EI'RO L
" 1

'-

,
.-

,

. '�;" ÓBr� está. na final do Pan-
�eribmO do ,Rio de Janeiro. A
seleção se classificou ao bater a
CostaRica na primeira .semifinal
do dia pelo placar de 8xl, em
confrontb realizado namanhãde
ontem, no Pavilhão. JB do marcouosexto,apósreceberpasse
Riocentro. de Simidentro da área e, comUIlL

,

Desde o início do jogo o Brasil leve toque, deslocar o goleiro.
comandou as ações. Se aprovei- Apósmaiorpressãoeataquessem
tandodo recuoexcessivoda defesa

"

gols, os doismais belos gols saíram
costarriquenha, o time de PC de nofinal,Noprimeiro deles;Valdin
Oliveira abriu o placar por meio rolou para Betão tocar de.letra
de Vini�iú.s" que, bateu na saída, ' paraogol. Logo após,Simimareou'

,

do�blêirQ';pQs ';eÓ,6be�'pã,Sse pelo .

",um golaço. Ele roubou a bola de,
-

meio. Ó alae capitão da seleção :,',.: um adversário ainda na quadra de
estava ernuma.manhâ inspirada.'

"

defesa, percebeu o goleiro adian
Nó. se@h0o l�ce chutou de . :','-.rando e chutou com consciência,

longa distância' e acert'oJ'q( encobrindo-'o�
,

Silva garantiu a medalha de ouro
,

.na categoría.Kvl 1000 m na,

canoagem dos Jogos Pan-Amen-
" canos corno te�dd1llir)04s145;

Todosos dias almoçocorn
"

" pratos quentes diferentes.
'

"

.: ', J .

'Se8unda; Dobrac:Íihhá . ,"';�
Terça; feijoac.la'

,,'Quarta: Carreteiro

Quinta: Galinha Caipira
, Sext'rá: Vaca Atolada

d�:, feijoada e ro�izio' de pizza
peBo mesmo vaRor do buffet

"

.-,

, ,

,; \..
,

,

'

., -',

Quilo:: R$ 12..90

Buffet: R$ 5,,70

,.
: IJl) ': �:: ft:.. '
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...

t"

• �••• :<: �
..� ,/1_'" ,�, '�;'

: '��!.��€iQme.s;;c!II�l1lIi��,4OOi' " �',
-, ' :: ...."'�..J��I1.��W,,;�:tai�a�nilitil\.�· 'l'
�:,��: "�4'li30s5.Ô887-·' �,

�;

------�-�___1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




