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Em busca de doadores
Em dois dias, o novo Banco de Sangue contabilizou 40 doações. A meta de 50 por dia deve ser alcançada nas próximas semanas
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II EDITORIAL

Lei Maria· da Penha
A Secretaria Especial de

Políticas para as Mulheres

divulgou u� balanço do

primeiro ano de vigência da Lei
Maria da Penha, que neste mês
completa um ano. Aprovada par
unanimidade no Congresso
Nacional, no ano passado, a lei
tipificou como crime a violência
doméstica e familiar contra as
mulheres. Santa Catarina se

destaca, segundo o próprio
Governo Federal, pelasmedidas
que tomou para prevenir e coibir
esse tipo de crime.

Segundo um levantamento

parcial da Secretaria, nos oito
primeiros meses de vigência da
Lei Maria da Penha, foram
instaurados 32.630 inquéritos
policias e 10.450 processos
criminais e feitas 864 detenções
em flagrante e 77 prisões

apenas um, ern.Pernambuco.
''A lei tem sido extrema

mente positiva, mas há
lentidão do Judiciário na

criação das varas e juizados
especializados", disse

.

a

ministra. Para ela, os estados
mais avançados no combate à

preventivas. A ministra Nilcéa violência contra a �ulher são
Freire, da Secretaria de Políticas Mato Grosso e Santa Catarina.

para as Mulheres, informou, ,As delegacias e postos das
entretanto, que nos oito regiões Centro-Oeste e Sul

primeiros meses de vigência da foram os principais responsáveis
Lei Maria da Penha, apenas 47 por manter a média nacional

juizados e varas especiais de num patamar elevado. Em cada
violência 'doméstica e familiar estabelecimento dessas regiões
contra a mulher foram criados foram registradas, em média,
pelos tribunais de Justiça 194 e 174 demandas, respecti- .

estaduais, nos moldes da vamente. No Nordeste e no

legislação. Desses, 47% estão Sudeste, a situação se inverte,
localizados nos 'estados no apenas 28 e 66 medidas de
Sudeste. A R.7giãp Nordeste foi ", pr,qt�ção<Joram registradas;
a que menos Q:riou juizados: '�'respe2Hvàmente.
<'

"se se destaca, segundo o

Governo, pelas medidas que
tomou para plt'venir esse
tipo de crime"

I
r

'11 PONTO DE VISTA

o Projeto de lei acerca da

transação no Processo
Administrativo
o presente artigo tem por administrativo, as discussões

finalidade tecer alguns esclare- acerca da constituição do
cimentos acerca do Projeto de crédito tributário poderão ser

Lei (atualmente em trâmite no solucionados de forma mais

Congresso Nacional), que tem objetiva e concisa, evitando o

corno finalidade introduzir desnecessário movimento do

soluções alternativas de o maquinário Judicial.
,

controvérsias tributárias ao Desta maneira, conforme
nosso ordenamento jurídico. disposto na Exposição de

O demaior relevância emais Motivos, o Projeto de lei tem
destacado pela imprensa, é a por fim prevenir o litígio,
questão relativa a Transação em mediante concessões mútuas

Processo Administrativo, no entre as partes.
qual se busca uma proximidade Contudo, o Código Tribu
entre o Fisco e o contribuinte, tário Nacional, ao tratar da
com o objetivo de diminuir os transação, em seu art. 156,
litígios tributários e permitir uma coloca-o como modalidade de
maior satisfação dos créditos. extinção do crédito tributário,

Assim, o fim visado é de não possuindo a conotação de
extrema valia para ambas as "prevenir o litígio", conforme
partes, eis que, ao promover posto no Projeto de Lei.
'uma presença efetiva do Diante deste quadro, tendo
contribuinte no processo em vista que o Fisco não pode

,
, '

renun:ti�f' ao direito de efetuar
o lançamento do débito, a TALES FARIA
natureza preventiva da tran-;

.

sação foi excluída do Projeto, Vale tudo
sendo tratada comemodalidade
de extinção de crédito tri

butário.
Por conseguinte, o objetivo

disposto no Projeto de Lei é de

pôr termo à discussão acerca da

regularidade do lançamento
do débito fiscal, antes mesmo

da lavratura do auto de infra

ção, extinguindo o mesmo atra
vés de concessões recíprocas,
ainda na fase administrativa.

Logo, havendo maior correla

ção entre Fisco e contribuinte,
ter-se-á maior regularidade na

própria constituição docrédito
tributário, haja vista o pro
nunciamento prévio do con- -

.

tribuinte.

ilII Heloisa Cristina Vanin, advogada
na Cassuli AdvopadosAssoelados.

Segundo a OMS a cada 30 depressão e que todos os

segundos uma pessoa comete problemas,mesmotãoruinscomo
suicídio nomundo. Aqui noBrasil .

o nosso semprehaverá alguém com

o número é crescente. Fatoresque problema mais grave ainda e que
são analisados para a consumação algumas conseguem vencer e dar
é a depressão, medo, insegurança a famosa volta procima. Sei que é
a perda de urn ante querido, muito complicado e delicado o

desemprego, separação, dividas, assunto, sei que a tristeza às vezes
enfim são todos os pontos de é tão imperiosaque qualqueroutra
extremo desequilibro para uma coisa não tem sentido, más- um
mente as vezes cansada ou sem a pequeno esforço já seria um passo
fé no novo amanhã. Até a importante.
.violência urbana e o aquecimento Amigos, a.morte não encerra
global estão entrando na lista de a vida! Ela não encerra as dores
.fatores que des�n�adeia uma nema decepção, principalmente
depressão. Ficamos sem alento, se atentarmos contra ela. Tenha
triste, não temos ânimo para nada, fé em Deus. Independente da
vamos perdendo a vontade de sua crença creia no amanhã

vivetTudoemnossavoltacomeça como uma fonte reparadora.
a perder o sentido, cada diaparece Dívidas todo mundo tem,

um calvário, ficam as terríveis Vergonha, raiva, medo, não se

angustias. Nada parece mais ter sinta inútil por isso, aprenda que
sentido -a não ser a Morte. Com isso lhe mostra que é possível

. ela se aposta no fim das dares e no você mudar. Lembre-se, nunca
fun de tanto sofrimento. estamos sozinhos, temos amigos

, .. � nesse c�o, que �xpor �niá no plano terrestre e espiritual e
outravisão disso tudo, pelomenos muitos nos querem bem. Viva e

faz com que aqueles que assim, ,- aprenda a ser.feliz!

pensam dêem um tempà e' "

percebam que existem no Brasil 111 Edson Gomes, servidor público
mais de 21 milhões de pessoas com (efegom@yahoo ,'Com .br) .

. "

Os textos para esta coluna deverão ter na máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e [ilodem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246; cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório infórmar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
.
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blogdosblogs.blig.ig. com. b r

Chávez disse Que viu a "mãodo Império" no atraso da aprovação da
entrada da Venezuela no Mercosul. Como é o Congresso quem aprova
essa entrada, o Estadáctacou em manchete: "Chávez acusa Congresso de
submissão aos EUA". O engraçado é Que Chávez não citou o Congresso,
nem falou em submissão. O venezuelano falou, sim, da "direita", e do
Império, seu demônio favorito. Emmaio, quando ficou de mal com o ..
Senado, não teve dúvida de acusar o Congresso, aí sim, de "papagaio" dos
EUA. Como jornalista, acho Que o Estadão foi urn pouco além do
jornalismo. O Chávez irrita, eu sei. Mas, se a moda péga, as manchetes
interpretativas vão acabar dispensando o fato. Dá um ibope danado. tfaz

r

perder leitor à pampa, também. Ninguém perdoa Quando descobre Que leu
no jornal alguma coisa Que não aconteceu.
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POLITICA

Segurança 1
Delegado Marcos Assad,

que veio do Rio de Janeiro
há cerca de um mês, Já está
de saída. Diz não ter se

adaptado a Jaraguá do Sul.
De fato, trocar a praia pelo
interior, não apetece. Até o
secretário de Segurança,
Ronaldo Benedet, admite
isso em relação a policiais
da Capital.

Segurança 2
Jurema Wulff, delegada

regional e o colegaUrielRi
beiro estão a caminho da

aposentadoria. EmSchroe

der, Massaranduba eCom
pá só há responsáveis pelas
delegacias.

Segurança 3
Das 38 câmeras de vigi

lância eletrônicas anuncia
das pelo Estado para vigiar .

vias públicas, jaraguá vai

ficar só com 20. O restante

pôderá ter como destin�
municípios vizinhos;

-
, Segurançal

Câmaras, prefeituras,
.. '

.empresáríos � todos os 'seg
....

m�ri£os organizados da so-
.

c fredade precisamexigirque
.

"d góvérnó trate a região do
Irapocucomoparteefetiva
mente integrante do ter

rítórío catarinense. A pala
vra é exigir. Agora, já!

Desconfiança
ÀCâmara aprovouem20

de junho passado emprés
timo de R$ 4,4 milhões
juntá ao Badesc para obras

depavirnentação. Atéago
ra, nada. Toda: a burocracia
passa pela SDR. Vereador
Pedro Garcia (PMDB) já
protocolou pedido de

informações.

Migração na Câmara
Publicamente, o vereador Rudolfo Gesser (PP)

evita dar pistas sobre sua ida já anunciada para outro
partido. Se quiser ser candidato em 2008, tem prazo
curto para filiar-se. Já Ronaldo Raulino (PTB) vai
mesmo para o PDT. Das atuais bancadas, só seis dos
onze vereadores devem continuar nos partidos pelos .

quais foram eleitos até as eleições: Dieter Janssen
(PP),José de Ávila (PFL),AdemarWinter (PSDB),
Eugênio Moretti Garcia (PSDB), Pedro Garcia.

(PMDB) e Terrvs da Silva _(PTB).

Cl'lso Machado
rodacao@ocorroiodopoYo.com.Ju
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Em pauta
Projeto da enés'ima reforma administrativa proposta

pelo prefeito Moacir Bertoldi (PR) deve ser votado na

próxima segunda-feira pela Câmara. Mas aquele que
ressuscita o estácionament_o rotativo, embora já
definido em suas nuances, vai demorar um pouco.

. Tarifa social
Vaichegar àmesado prefeitoMárioPeixer (DEM) ofício

do vereadorJoão DenizVick (PMDB). Quer que famílias
de baixa renda sejam beneficiadas com tarifa reduzida da

.

água tratada. O que já acontece em [oinville, onde o

sistema também foimunícipalizado.

Festa tucana
Em Massaranduba, o

PSDB empossou a nova

executiva. Presidida por
SilvioMainka: o vice, é o

vice-prefeito Mário Fer
nando Reinke. Na secre

tariaTitoStolfe tesoureiro
Ildomar Bonkoski. Presen

ças do ex-deputado federal
Vicente Caropreso e do
estadual Nilson Gonçal
ves, que abonaram 60 no
vas filiações.

Ô loco!
Ainda bem que aquela

história de que comunista

comia criancinhas era ape
nas a contra-propaganda
pérfida dos regimes tidos
como democráticos contra
os ditos socialistas. Já pen
sou, fosse verdade, a correria
nas escolas municipais de

[araguá do Sul?

�rsistrntf

Polir pscrewr
A partir de 1º de janeiro

de 2008 vigoram as novas

regras do Denatran para
licenciamento de motos

usadas em serviços de

entrega de quaisquer
gêneros. O prazo vencia

em julho, houve gritaria
da categoria alegando
desconhecimento. Em

janeiro vão reclamar de
novo.

RETRANCA
Dólares
Governo prevê investimentos de US$ 15 bilhões até

2010 da iniciativaprivada. São 12 agroindústrias, quatro
empresas para beneficiamento demadeira emCaçador,
Porto União, Otacilio Costa e Curitibanos. Além de
investimentos portuários e produção de máquinas laser
em Blumenau. Fartamunição eleitoral..

Pregão
Fundação Cultural de Jaraguá do Sul paga R$

491.540,96 pela segunda etapa das obras de

revitalização do centrohistórico, num totalde 1.245,72
metros quadrados. Edital de concorrência pública já
foi lançado e as propostas serão abertas dia 26 de
outubro.

Pois é
Senadora Ideli Salvatti (PT) corre atrás do

prejuízo político depois de defender com unhas e

dentes o mandato do senador Renan Calheiros

(PMDB). Diz que o que estava em jogo não era o

mandato e, sim, a cadeira de presidente do Senado.
Ou seja, corrupto amigo fica.

• Sem saída
Os sempre explorados ganham aliado em ano pré- "

eleitqpal. E só por isso: Q PT catarinense, por
coerência compulsória'j,çontil1ua,.,empunhando a"

..,'"

bandeira de contrariedade' à cobrança de pedágio
nas BRs 101 eÜ6-.

. EDUARDO 'GUEDES DE OliVEIRA/AlESC
, . .

Amianto

' . '.

'. Deputados Jailson Lima eAna Paula Lima, ambos
do PT, (na foto) são autores de projeto que proíbe

o
o uso demateriais com amianto na construção civil.
E que virou a�diência pública na Assembléia. O

produto, considerado cancerígeno, está presente
em mais de 70% das residências brasileiras. Na

composição de cerâmicas, já era usado há 400 anos
antes de Cristo.

'
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Nova estação de tratamento do
Samae terá custo de R$ 3;5mi
Licitação l' a pl'l'paração
da cll'l'a dl'vl'm acontl'Cl'r

ainda l'm novl'mbro

JARAGUÁ DO SUL
O início das obras da ETA

SUL (Estação de Tratamento de

Água da Região Sul), previsto
para outubro, atrasou devido a

complicações na compra do
terreno.A iníonnação é dodiretor

presidente do Samae (Serviço
Municipal de Águas e Esgoto) de
Jaraguá do Sul, Luis -Fernando
Marcolla. Ele garante que até o

iníciode janeiro a construção deve.
começar e o processo de supressão
de vegetação (planejamento no

corte de árvores) , a terraplanagem
e a licitação iniciam ainda este

ano. Depois da obra iniciada, o
Samae tem 18 meses para a

finalização. "Vamos tocar em um

ritmo bastante acelerado",
garante.

Segundo Marcolla, o dono do
local morreu no final do ano

passado e apropriedade entrou em,
inventário, o que ocasionou o

atraso na aquisição da área. O
terreno possui cerca de 98 mil

PIERO RAGAZZI

Marcolla ressalta que o ETA-SUL vai melhorar a distribuição de água no município

metros quadrados e a obra vai

compreender em 35 mil metros

quadrados de área construída, o
restante do espaço será área de

. preservação ambiental.
A ETA-SUL será a segunda01

estação de tratamento da cidade
e vai captar água do Rio Jaraguá.
O terreno ficcrnoBairroGaribaldi,
cerca de seis quilômetros acima do
Parque Malwee. O local foi

estrategicamente escolhido, para
melhorar a distribuição, o que

conseqüentemente reduz os custos
com logística. O projeto está

orçado em R$ 3,5 milhões.
Conforme Marcolla, a ETA-

OBRAS NO CZERNIEWICZ
O Sam�e inicia hoje as

obras de reforço na rede de

água nas ruasJorgeCzemiewicz
no trecho entre a Rua Hen

rique Marquardt, próximo ao

PAMA, e o cruzamento com a

RuaAdélia Fischer. Esses locais

passamapartirdehojeporobras
de recapeamento. Um convê

nio comSCGás proporcionou
a reforma do trecho, resta

apenas abertura de licitação.
Mesmo assim o Samae decidiu

aproveitar aobra de recapeamento
para fazer melhorias no abaste
c'llnento da RuaAdélia Fischer.
Entre residências, comércios e

empresas, mais de 40 imóveis serão
.

beneficiados.
As obras vão até o dia 11 de

outubro. Neste período, o poli
ciamento na área será reforçado

SUL vai abastecer mais de 70 mil
habitantes e auxiliar a ETA
CENTRAL no abastecimento da
cidade. "É extremamente

necessáriopara [araguá do Sul" .

Aestação central é responsável
por 86% da produção e consumo

de água tratada no município e

faz a captação de água do Rio

Itapocu. Enquanto a ETA
CENTRAL (que possui três
estações que operam em

conjunto) gera em tomo de 320
litros por segundo, a nova estação
vai trabalhar em com uma

demanda de 160 litros por

segundo.

para controle de fluxo de auto
móveis e prevenção de aciden
teso Sinalizações estarão dispos
taspara alertarosmotoristas que
trafegarem pela região. O dire

tor-presidente do Samae, Luís
FernandoMarcolla, pede aten
ção redobrada dos motoristas

duranteo período de realização
da obra, respeitando as indica

ções e orientação da PM.

Fidelidade partidária fortalece
-

o paí�,. d'iz Raimundo Colombo
- BRASíLIA

O senador Raimundo Co
lombo disse ontem, em discurso
no Senado, estar otimista em

relação à decisão. do Supremo
Tribunal Federal sobre a

fidelidade partidária. O de
mocrata acredita que está na

hora de o Brasil mudar omodelo

político atual. "O jeito que está
_ hoje está, fracassou", acredita. A
presidente do STF, Ellen Grace,
pretende marcar para o dia 3 de
outubro o julgamento dos
mandados de segurança que
tratam da fidelidade partidária.

Em março deste ano, o Tri-
bunal Superior Eleitoral res
pondeu à consulta feita pelos
Democratas sobre a quem

pertence omandato parlamentar:
ao partido ou ao deputado. Por
seis votos a um, o tribunal

respondeu que o mandato

pertence ao partido. Como a

resposta do TSE não gera efeito,
os partidos de oposição - PPS,
PSDB e Democratas - impe
traram mandado de segurança
no STF para que deputados que

mudaram de legenda percam
os mandatos. No lugar, as

sumiriam suplentes.
"Estou animado com a vo

tação do Supremo sobre fide
lidade partidária. Gostaríamos
que nós estivéssemos feito isso,
porque é nossa prerrogativa, e

espero que ela seja estabe
lecida", ressaltou Colombo. Os
partidos pedem que o assunto

seja definido até 5 de outubro,
um ano antes das eleições
municipais do ano que vem. A

legislação eleitoral define que

políticos que queiram se

candidatar precisa mudar de

legenda até o dia 5.
Os partidos querem saber,

portanto, qual será a regra. Dos
11 ministros do STF, três já se

pronunciaram no TSE: Cezar

Peluso, Marco Aurélio Mello e

Carlos Britto. Outros oito ainda

precisam avaliar a questão. Pelos
dados da Câmara, desde o início

'da legislatura, 42 deputados
mudaram de legenda, dos quais
25 trocaram a oposição para a

. base do governo.

Estudantes têm até sexta-feira

para garantir inscrição no FIES
tituição de ensino onde estu- .

dam. Os universitários inscri

tos e selecionados no programa
terão cinqüenta por cento das
mensalidades financiadas,
sendo o benefício retroativo ao

segundo semestre deste ano.

A divulgação dos resulta
dos seletivos será feita no dia
22 de outubro. A ficha de ins

crição, as taxas de juros, as fa
culdades e universidades ca

dastradas e os critérios de

seleção podem ser encontra

dos no site: http://fies.caixa.gov.bt

JARAGUÁ DO SUL
Termina na próxima sexta

feira, 28, o período de inscri

ções para uma das vagas do

FIES, para o segundo semestre

de dois mil e sete. Após quase
um mês de inscrições, a Caixa
Econômica Federal registra

. aproximadamente 94 mil
estudantes inscritos.

Os interessados em partici
par devem preencher a ficha
de inscrição disponível no site

da Caixa, imprimir o protocolo
preenchido e entregá-lo à ins-
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CONSCIÊNCIA PRESERVADA Marisol inaugura primeira
'franquia da Utica no ChileMalwee e Rã-Bugio recebem

o Fritz Muller de Ecologia
JARAGUÁ DO SUL

O grupo Marisol está inves
tindo para ampliar presença das

grifes infantis LilicaRipilica eTigor
T. Tigre no exterior. Amanhã, 27
de setembro, a empresa inaugura
a primeira loja Lilica & Tígor no
Chile. Localizada no Bairro nobre
de Vitacura, em Santiago - onde
também estão as grifes interna
cionais Diesel, Hermes, Louis
Vuitton, Ermenegildo Zegna, entre
outras - a nova franquia da Lilica
& Tigor disponibilizará roupas
diferenciadas e valorizadas comos

personagens de ambas ás marcas

que, já estam presentes na

América doSul,AméricaCentral
e Europa. Hoje, a rede de

franquias possui 1810jas noexterior
empaíses comoPortugal, Espanha,
Itália, Guatemala, Colômbia, Peru,

Costa Rica e no Oriente Médio.
A Marisol é considerada uma

das maiores e mais importantes
indústrias do vestuário no Brasil.
A consolidação da empresa junto
ao segmento de vestuário pode ser

. conferida através de dois mil

pontos-de-venda multimarcas

espalhados pelo Brasil que comer
cializam as marcas Lilica Ripilica
e Tigor T. Tigre, conjugada com

outros restantes 12mil que traba
lham com as demais marcas da

empresa, além das 12910jas Lilica
&Tigor, que toma a empresa líder
nacionalno segmento de franquias
monomarcas infantis,Atualmente, .

o grupo possui capacidade
instalada paraproduzirmais de 25
milhões de peças de roupas é 3,2
milhões de pares de calçados
infantis por ano. _

Controle de pOluição
e educação ambiental

mereceram destaques

FERNANDO BOND

JARAGUÁ DO SUL
A Malwee e o Instituto Rã

Bugio, ambas da Região de

Jaraguá do Sul, receberam o

Prêmio FritzMuller, entregue a40
instituições públicas e privadas de
Santa Catarina, segunda-feira à

noite, em solenidade no hotel
Maria do Mar, em Florianópolis.
Ao chegar ao hotel, o presidente
da Malwee, WandérWeege, não
escondia sua satisfação e até
brincou quando perguntado pela
reportagemdeOCorreiodoPovo

quantas vezes já tinha vindo à O industrial Wandér Weege recebeu pela Malwee, o prêmio pela sexta vez

Capital para receber o mesmo

troféu: "Não sei, já perdia conta",
disse ele. São cinco vezes: em 98,
2CCO, eo "tricampeonato"de 2005,
2006 e agora em 2007.
A Malwee recebeu o Prêmio

na categoria "GestãoAmbiental".
Já o Instituto Rã-Bugio, presidido
pela ambientalista Elza Woehl,
recebeu o título na categoria
"Educação Ambiental". Premiar

.

estas empresas e instituições por
suas ações ambientais émotivo de
orgulho para Fatma. "Quem
ganha com isso é o meio

ambiente". Assimo presidente da
Fundação do Meio Ambiente,
Carlos Leomar Kreuz, destacou a

importância do Prêmio. A
solenidade contou com mais de
300pessoas, de todas as regiõesdo
Estado.

O prêmio, criado em 1982, é
uma homenagem ao renomado

Weg'compra imóvel em Itajaí
para ampliar produção em SC
JARAGUÁ DO SILL
AWeg anunciou esta semana,

a aquisição de imóvel para
.

-expansão de parque industrial.
Localizado.no Distrito Industrial
de Itajaí/SC, nas proximidades
da rodovia BR-101 e alO

quilômetros do Porto de Itajaí, o
prédio ocupa 20 mil m? dos 222
milm- do terreno.
A área abrigará atividades de

fabricação de transformadores
industriais a seco, de montagem
de painéis elétricos para automa
ção e linhas de fabricação de fios
de cobre para produtos de alta
tensão.

"Contamos com as facilidades

logísticas de estar próximos dos
nossos principais parques fabris
de Jaraguá do Sul e Bluinenau
e do Porto de Itajaí. Além disso,
a área já abrigou a fabricação
de equipamentos correlatos aos

nossos e a região conta com

universidades de excelente

padrão, o que facilita o re

crutamento de colaboradores

qualificados", afirma Alidor

Lueders, diretor de Relações
com Investidores da Weg,
destacando a localização-estra
tégica do imóvel como um dos

principais atrativos.

Elza Woehl, do Rã-Bugio, ficou com título na categoria Educação Ambiental

naturalista alemão Johann
Friedrich Theodor Müller, que

luição gerada nos processos de

produção industrial. Ele também
é outorgado para órgãos públicos'viveu muitos anos em Blumenau.

OPrêmioFritzMülleré concedido e organizações não-governa
mentais que implementarampela Fatrna a empresas sediadas no

.

Estado de Santa Catarina que se

destacaram no controle da po-

ações que visam a preservação e a
educação ambiental.

VISÃO EMPRESARIAL
ambientais na busca da sus

tentabilidade.
Em nome doshornenageados,

.

o empresárioUdoDõlher, que foi
premiado com o troféu perso
nalidade ambiental do ano,

defendeu ações transparente na

área ambiental. Para ele,
quandose investe no meio

ambiente, por conseqüência
.está se investindo também
na área social e melhorando
a qualidade de vida das

pessoas.

Representando a classe

empresarial, o diretor da

Federação das Indústrias de
Santa Catarina (Fiesc), José
Lourival Magri, destacou a

aproximação dos empre
endedores com os órgãos

Nova área vai abrigar fabricação de transformadores industriais a seco
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Novidade
A lanchonete Frank Lanches está desde o começo do mês com

uma novidade, oferece aos clientes porções de sopas. Segundo o

proprietário, Lauri da Silva, conhecido corno Frank, a novidade
está agradando a clientela. Para ele, a inovação só vem fidelizar
ainda mais o público. Na metade do ano o estabelecimento

completou 12 anos de atuação no Bairro Ilha da Figueira. Para
Franck o mercado de lanchonetes sempre foi bom e tudo o que ele

conquistou ao longo desses anos ele deve a cidade.

Equipe Frank Lanches: Rogério de Souza, Manoel Sagaz, Alessandra
da Barbosa, Lauri da Silva e Marlete da Silva

9974-1915
9923-6418
nemezioimoveis@pop.com.br

JOAO PESSOA - 2 quartos,
murada, elveneria R$
46.000,00 ótima oportunidade
SANTO ANTONIO - mista, 4
quartos. R$ 53.000,00
TIFA MARTINS - 3 quartos,
demais dep. R$ 55.000,00
JOÃO PESSOA - sobrado,
3 quartos, demais dep ..
R$ 95.000,00
'TRES RIOS DO NORTE - cf
4qtos, 2 salas e demais
dep., R$ 48.000,00

JOAO PESSOA' - com 628m2,
casa para terminar.
R$ 40.000,00
SCHROEDER - próximo ao

centro, 10.000m2.
R$ 350.000,00
SCHROEDER - BRAÇO DO SUL -

com 1.012m2.
R$ 20.500,00

ocorreio.com@ocorreiodopovo.com.br

De volta
O apresentador do quadro Selvagem ao Extremo, do programa

Domingo Espetacular na Rede Record, RichardRasmussen, volta
amanhã a Jaraguá do Sul paraministrar a palestra "Conhecer para
Preservar". O evento é uma promoção do Instituto Rã-bugio e

acontece a partir das 8h30 na Arena [araguá A palestra é gratuita
e aberta a toda comunidade. O evento faz parte do pojeto "Serra
do Mar: Fonte de água, Fonte de Vida", financiado pelo governo
federal, Programade Educação Ambiental de Chico Mendes.

Foi lançado na noite de quinta-feira na Emmendorfer,
concessionária da Chevrolet em Jaraguá do Sul, o novo
Vectra OT. O carro, de.visual forte, é caracterizado por
traços arrojados que demonstram esportividade. Os
convidados, que compareceram ao lançamento, ficaram .

surpresos com o design moderno do veículo. O Vectra
OT deve ser um dos líderes de venda da rede Chevrolet.

o maior espetácu'o circense daAmérica Lanna.
Rua Reinoldo Bartel - Bairro Baependi.:p�!'."

. próximo da rodoviária'
-

"y::i."
� ,

-�� .. ';;::"

As maravílhosas águas dançantes oomplJtâdof'izadas,
diretamente do Cirque au Soleil, as acrobatas dançarinas

aéreas, palhaços, acrobatas otimpicos, mágí&os
e muito mais do maravilhoso mundo do circo.

Diariamente às 20h30 - Sábado às 17h30 e 20h30
Domingo às 15h30 - 18hOO - 20h30

.

Alessandra 'Iatyane LeSS111anIl· Charles Korndõrfer � Fausto Leandro Coenen - Flavia Caroline Küster
Celt Janssen Júnior - Gislaine Mohr � Iuri Andreas Reblin � JaderAlexandre Alquini � Jonny Janssen
Kelly Susan \Venk • Marcelo BudaiArms � �liguel f(�lipe Bianchi • Ricardo Alencar Ulrich •

Ruth Salatino �1íorelli � SaHy Eliza Trapp � Simone Rudel'

Faleceu às 11 h30 do dia 24/9,
o.senhor Cláudio Manoel
Ferreira da Silva com idade de
75 anos. O velório foi realizado
em sua.resícêncía e o

sepultamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

Intercon
Entre as novidades lançadas.
na Feira Intercon 2007 está a

casa de gesso. O produto é
inovador no uso da construção
civil em Santa Catarina. Além
de ser durável e prático é
muito rápido para construir.
Também será apresentado na

Intercon o novo porcelanato
Decor, uma exclusividade das
lojas Breithaupt no Estado,
com três modelos modernos
que valorizam as construções.
A feira iniciou ontem e vai até
sábado, em Joinville.

CHEGOU
NET VIRTU8 E
BRASILEIRAO.
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BOA AÇÃO

46�d�âdores pmcuramBanco·
'.' ... � -'... :;: -�

deSânguenosprimeiros dias
CÉSAR JUNKES

Atendimento ao'"

público coml'çou,;
, na Sl'gunda-fl'ira� ,

KEllY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
'Os primeiros dois dias de

atendimento do novo Banco de

Sangue do Hospital e

Maternidade São José ficaram

dentro das expectativas.
InauguradonodiàI? de setembro,
ele começou a funcionarna última

segunda-feira e já recebeu cerca

de 40 pessoas. Mesmo assim, a

meta ainda está umpouco:distante
de ser alcançada. Conforme o

presidente do Conselho
Deliberativo da entidade, Paulo
Mattos, a previsão é de que a

coleta chegue a 600 litros de

sangue ao mês. Para isso, 1,2 mil
doadores são necessários, ou seja,
50 a cada dia, pelo menos;

O número não causa espanto
a Marinês Leonel, técnica

administrativa do Hemosc

(HemocentrodeSantaCatarina).
Segundo ela, a população
jaraguaense e das cidades

próximas está bastante receptiva
ao chamado. "Vamos chegar -na
m�ta, afirma animada. A

estirnativa da equipe ganhou
força, principalmente, por causa
do aumento da procura de

segunda para terça-feira: o salto
foi de 17 a quase 40 retiradas de

sangue.�

Steven Dubner, especialista em esportes adaptados para portadores de

necessidades especiais, palestrou na Arena, na noite de segunda-feira.
Dubner foi técnico da seleção brasileira masculina em cadeira de rodas e

sua palestra está entre as dez melhores do país. O professor de Educação
tísica afirmou que é necessário transformar as dificuldades e crises em

oportunidades para se ter êxito na vida. O evento foi promOvido pelo Centro
de Ciências Sociais Aplicadas da Unerj.

Idosas apresentam, desfile
- � ""

com roupas reutilizadas
JARAGUÁ DO S��

O 10 Desfile daTerceira Idade
de [araguá do Sul acontece sexta
feira, a partir aas 14 horas, no
CCTI (Centro de .Convivência
da Terceira Idade), losalízado no
pavilhão B do Parque Municipal
de Eventos. "Transforme sua

roupausada em umaobrade arte"
é a temática do desfile. Foram
confeccionados 40 modelos
diferentes com roupas reaprovei
tadas. Todos os trajes e o cenário,
uma cortina

-

com retalhos e

garrafas pet, foram idealizados

pelas integrantes da oficina. 'Elas
vão desfilar para mostrar o

trabalho realizado. Cerca de 40
idosas participaram da oficina de

moda, orientada pela professora
de arte [oilza Barbosa, mais

. conhecida como J6.

, O evento faz parte das

comemorações do Dia Nacional
do Idoso, lembrado amanhã.

Segundo [oilza, a atividade foi
bastante aceita pelo grupo.
"Muitas delas já tinham expe

riência, pois foram costureiras, ou
sabembordar e fazer crochê, isso
auxiliou muito", revela a pro
fessora. Zelina Lemo Mafezolli,
participante da oficina, disse

que o trabalho foi uma terapia.
"Nós precisamos teralguma coisa
para criar", analisa Zelina. Lair

Demantte, que também par

ticipou da confecção dos mo

delos, aponta a integração como
a principal característica da ofi
cina. "Quando alguma de nós

não vem sentimos falta, existe
uma integraçãomuito grande no
'grupo", conta. (GR)

Doadores afirmam que coleta de sangue não causa dor nenhuma

para repetir o gesto. Para as

mulheres, a indicação émaior: de
120 em 120 dias.O procedimento
todo não costuma levar mais de
uma hora, passando pela
identificação, pré-triagem,
triagem, doação e lanche. De cada
pessoa são retirados de 400 a 450
mililitros de sangue.
,O Banco de Sangue do

Hospital e Maternidade São José
está aberto das 9h às 14h30
durante as primeiras quatro
semanas de funcionamento.

Depois, () horário deve ser

; I t 111 -liado. Informações podem ser

l \h i.las pelo telefone3274-5000.

Um desses participantes é

Osvaldo May, 54. Ele repete a

ação há quatro anos e já passou
da 10ª doação. "Não deixei de

ajudar nem quando era-preciso ir
até [oinville", conta orgulhoso
lembrando que a atitude é uma

herançadopai.JáJoãoRoehrs,18,
operadorde acabamentoprocurou
o Banco pela primeira vez na

manhã de ontem por um único

motivo. ''Assim como tem gente
que precisahoje, eu tambémpasso

precisar amanhã", diz.
Sem sentir dor alguma,os dois

'f,"',
onfirmaram a vontade de voltar

", epais de trêsmeses, prazomínimo

�

São José faz cadastro para doação de medula
CÉSAR JUNKES

"

Fara ter alguma esperança.
De acordo comMarinês Leo

nel, doHemosc (Hemocentro de
Santa Catarina), os interessados
devem se submeter à retirada de

.

cinco mililitros de sangue. De

pois, ele é tipado e a classificação
vai para o Redome (Registro
Brasileiro de Doadores de Me

dula Óssea).
Caso ocorra a compatíbili

dade, outros exames são feitos

JARAGUA DO SUL
Além de receber doações de

sangue, o Banco também passou
a fazer o cadastro de quem quer
ajudar as pessoas que necessitam
de transplantes de medula óssea.
Os portadores de leticemia são os
Principais beneficiados pelo gesto.
Como as chances de encontrar

medulas compatíveis são de uma
em um milhão, precisam de
número elevado de voluntários

,

pap garantir o transplante. Isso
acontece a partir de uma quanti
dademáxima de 10% domaterial
retirado do osso da bacia, sempre
sob anestesia. A punção é tápida
e não causa problemas à saúde.

Quem quiser se cadastrar tem

que procurar o Banco de Sangue
do Hospital e Maternidade São

José, das 9h às 14h30, com os

documentos de Identidade eCPF

emmãos. (KE)
,)

Ontem foi o dia do ensaío e prova de roupas para que tudo ocorra bem no desfile
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A Expedição Natureza - De Olho na Cornu

nidade chega a Joinville, Corupá e Jaraguá do
Sul nesta semana. Palestras, plantio de mudas

nativas, oficinas interativas e exposição de 18 painéis
fotográficos de Zé Paiva vão envolver comunidades e

escolas num dia dedicado a atividades ligadas ao meio

ambiente.'
'

A primeira cidade da região a receber o projeto será .

Joinville, amanhã, 27 de setembro. Como a Expedição
fica um dia em cada cidade, na sexta-feira (28), é a vez

de Corupá receber o projeto, no Salão Paroquial da
Igreja Católica. No sábado (29), a van da Expedição
chega a [araguá do Sul, onde todas as atividades serão

na Escola Municipal Rodolph Dornbusch. Nos três

municípios as mudas escolhidas são de vegetação da
Mata Atlântica, naturais do local. O público vai poder
conferir em detalhes todas as cores e._1jexturas da flora e

fauna catarinenses, além dos habitantes de todos os

,

'

cantos do Estado. Imagens como a da Baía da Ba

bitonga, onde está localizado o maior manguezal ca
tarinense; da Coxilha Rica; e da Área de Preservação
Ambiental do Anhatomirim são algumas das belezas

que estão na exposição. "O objetivo' é promover o

intercâmbio de informações e conhecimentos sobre a

natureza catarinense nas diversas regiões", ressalta Zé

Paiva, realizador do projeto e autor das fotos do livro

,Expedição Natureza - SantaCatarina (Editora Letras

Contemporâneas);' .que tem textos da ambientalista
Adriana Dias e é. financiado pela empresa .Albanv
International via Lei Ronanet.

-i- -.

Realizado pela Vis�a Ímagens e C�operativa Mãosna
, Mata, com apoiocultural da Marísol e Funcultural, o
projeto está na 'estrada desde 10 de setembro, quando
iniciou pelo Sul catarinense. O encerramento 'da

Expedição está agendado para 4 de outubro, em

Florianópolis.

coin déliciosos doces e salgados
em um ambiente climatizado
'.

.,(
Aguardamos osabor de sua visita!

Eduardo p Cândido levam o proipto a 20 municípios catarinPDsPs. Zé Paiva (acima) é
'

r!sponsávpl ppta pxposição fotográfica quP mostra tpmplos pcológicos dp tõdo pstado

PREÇO A VISTA
com desconto de

,. .

BELISSIMA

400/0 Rua Cel. Procópio Gomes de Otiveira, 400
Centro : Jaraguá do Sul· Santa Catarina

em 1+3X Fone: 42 3055�0887
, , '

TODA UNHA ssu-ARTE' COM 40% DE DESCONTO A VISTAt
Prornoçâo vállda'pata ÇI m�s d'e setembic ou enquanto dutar nosso

..
, estoque,F(ltosmetameOt;ellu�tfa'tivã�': ,: ,' .. '

" ."�", :'.�. ."
�

�
..

COIld<çãO de pa9a",�';{O '<lieíli>'a:aluóvaçfu:"dê_�(Nltô: � , : r
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"
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� _.�', _ ',,, ..:, I::"

'

Alunos da rede municipal e estadual de
Corupá participaram do Projeto Preservar
é Amar organizado pela empresa Lunelli
Têxtil, em parceria com as secretarias de
Agricultura e Educação
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ESCOLA SÃO JOSÉ

• EDITORIAL

Consciência reservada
"Incentivar a Cultura é Show",

com este lema, a empresa Lunelli
Têxtil promoveu a 6ª edição do

Projeto Preservar é Amar. A inici

ativa contou com o apoio das Se
cretarias de Educação e Agricul
tura de Corupá e o envolvimento
de toda comunidade.

Mais de 221 alunos de 8ª séri
es de escolas municipais e esta

duais participaram desde maio, de
oficinas e palestras sobre educa

ção ambiental e desenvolveram
um trabalho em equipe que foi

apresentado no sábado, 23 de se

tembro, no Seminário Sagrado
Coração de Jesus.

Os trabalhos foram premia
dos, mas o mais importante des
te projeto está em fomentar o

debate sobre a necessidade de
se preservar e respeitar a natu-

Projeto Preservar é Amar

cumpre missão de gerar
debate sobre a ecologia"

reza. Com os índices alarmantes
de poluição que colocam em ris

co a vida do nosso planeta, e em
conseqüência, o futuro das pró
ximas gerações, se toma cada vez
mais necessária a difusão de ide
ais como este.

O projeto Preservar e Amar
teve início no ano de 200 1 com

a edição do gibi "Todos contra o

monstro da poluição" e de lá para
cá, cresceu em participação e im

portância. Este trabalho de

conscientização comprova que

quando poder público, empresas

privadas e a comunidade se

unem para um bem comum o re

sultado só pode ser positivo.
Quanto mais cedo for trata

do da questão ambiental com as

crianças e jovens, maiores as

chances de despertar a consci

ência pela preservação.Estes alu
nos que hoje participaram de ofi
cinas temáticas, serão amanhã
os futuros tomadores de decisões.

Médicos, empresários, políticos
e professores, todos terão passa
do por esta experiência que res

salta a importância de cuidar
mos do que é nosso. E como se

bem sabe, só podemos cuidar

aquilo que amamos. E estes jo
vens, com certeza, saberão va

lorizar a natureza, cuídar do
meio ambiente e pensar no fu
turo das próximas gerações.

• PONTO DE VISTA
• Rogério Grassetto
Teixeira da Cunha

Efeito estufa: oportunidade para o Brasil
O documento sobre mudança

climática recentemente publicado
em Paris pelo !PCC (painel Inter
governamental sobre Mudança
Climática) pouco trouxe de

,

informações novas aos que já se

preocupavam com o tema. Seu
maior valor, ao reavaliar a questão
do nível de certezas nas afirmações
quanto ao fenômeno do aqueci
mento global e suas causas, está no

impacto da divulgação do argu
mento científico junto à sociedade.

Este relatório tem o peso de ter

sido produzido por um organismo
ligado à QNU e o respaldo de um
consenso oriundo do trabalho &\
literalmente centenas de cientistas.

Espera-se que os resultados

apresentados incentivem a adoção
de políticas públicas e mudanças
de comportamento individuais em

todo o mundo que contenham o

agravamento do problema do

aquecimento global, que já é

inevitável.
Resumidamente, o texto afirma

que oplaneta está inequivocamente
ficando mais quente e que a culpa
é muito provavelmente nossa.

Afirma ainda que a temperatura
média da nossa atmosfera (e, por
conseqüência, dos oceanos tam

bém) vai continuar aumentando,

bem como a freqüência e a

intensidade de eventos climáticos

extremos como secas, inundações,
extremos de temperaturas e

vendavais dos mais variados tipos.
Mais: a tendência não só não irá

reverter-se (independentemente
do que fizermos agora), como os seus
efeitos serão sentidos por muitos

séculos ainda. Se agirmos agora,

conseguiremos ao menos reduzir a

magnitude dos efeitos que nós e as

futuras gerações sentiremos.

Este está longe de ser um

problema exclusivo dos países
desenvolvidos, grandes emissores

de gases causadores do aqueci
mento global,' ou daqueles em

desenvolvimento,
\

mas que são

também grandes poluidores (como
a Rússia e a China). Por mais
incrível que possa parecer, o Brasil
é um dos grandes responsáveis pelo
efeito estufa em termos absolutos,
consideradas as emissões originárias
de desmatamento. Na verdade é o

4º maior; segundo estimativas mais

recentes (em termos relativos, de
emissões per capita, estamos mais
abaixo no ranking). Obviamente,
os EUA continuam sendo os maio
res responsáveis, seja em termos

absolutos ou relativos, per capita
(apesar de que a China está

fazendo grandes esforços para

alcançá-los e irá superá-los embreve
em emissões totais).
A grande ironia disto tudo é que ,

os outros países que são grandes
poluidores têm ao menos o PIB

elevado, ou em franco crescimento,
e a qualidade de vida idem,
enquanto nós ...

O problema do Brasil neste caso
é justamente que a maior parte
(cerca de 75%) das nossas emissões
são originárias de desmatamento e

não de atividades industriais, e o

desmatamento quase não gera
renda (de fato pode até eliminar
fontes de renda muito mais

interessantes) e tampouco distribui
a riqueza que gera.

Assim, bastaria uma moratória

nos desmatamentos para que o

Brasil desse facilmente uma grande
contribuição à redução na emissão

de gases causadores do aqueci
mento global, o que de resto teria

uma série de outros benefícios para
as futuras gerações aqui e pelo
planeta afora. E isto, na verdade,
longe de ser um problema, é uma
grande oportunidade que temos,

pois assim poderíamos ter uma
-

folga
-

em termos de emissão de
carbono para investir no

crescimento de setores industriais.

• OFICINA DE JORNALISMO

Jerônimo Coelho -

Em 30 de setembro de 1806

nasceu, em Laguna, uma das

pessoas mais importantes para o
Estado de Santa Catarina,
Jerônimo FranciscoCoelho. Filho
de Antonio Francisco Coelho e

de Francisca Lima do Espírito
Santo Coelho, Jerônimo tinha
seu pai como sargento e entrou

para a Companhia deArtilharia
aos sete anos.

Poucos meses depois seu pai
faleceu e ele ficou aos cuidados
do tio, que morreu três meses

mais tarde. Passando por uma

difícil situação, sua mãe decidiu
botar o filho na escolamilitar.A

primeira promoção veio aos 17

anos, como 2º Tenente. Em 12
de' outubro de 1823, virou 1 º

Tenente. Em 1824, ao virar

Capitão, ele foi iniciado na

maçonaria. Conheceu Mariana

• EM PAUTA - CARLOS MARINHO

Costa, sua futura esposa esse

casou com ela em 24 de '4

dezembrode 1827.
Em 1831,JerônimoCoelho'foi

mandado para Santa Catarina,
na Cidade de Desterro, para fins
militares e maçônicos. Ele
também veio com material

completo para fazer umjomalej •

" .

quando chegou,montou em sua

própria casa a redação e a

oficina de impressão. Assim,
nasceu o primeiro jornal de
Santa Catarina, com o título de
"O Catarinense", em 28 de julho
de 1831.

Em 1854, suamulher faleceu,
No ano seguinte ele alcançou o

ápice da carreira, virando

Brigadeiro. Até a morte, em

1860, foi responsável por grandes
feitos ao país e ao Estado em que
se fixou .

Meio ambiente em caráter de urgência
o uso indiscriminado de recursos naturais do planeta resultou em uma

crise global que provocará cada vez mais catástrofes ambientais e milhões

de vítimas em todo o planeta.
Talvez nem seja necessário afirmar que o modelo de sociedade vigente,
capitalista e, como é corriqueiro dizer hoje, de mercado, é o principal
responsável por isto, Os países desenvolvidos e suas máquinas de fazer

dinheiro não se contentam em diminuir o ritmo, O sistema é pródigo em

excessos, Um exemplo claro é a negativa do governo norte-americano em

acatar o relatório de Kioto,
Para este século, existe ainda o problema da escassez de água, que poderá
afetar grande parte da população mundial nas próximas décadas, assim O
como suas conseqüências, os notabilizados desastres destacados pelos
meios de comunicação de massa, cada vez mais comuns.

Serge Moscovici, psicossociólogo de reconhecimento internacional e um

dos fundadores do movimento ecológico na França, diretor do Laboratoire

Européen de Psychologie Sociale, da Maison des Sciences de I'Homme, em

Paris, diz que se 'antes a questão ecológica era local, aos poucos ela-se
torna universal, porque "se nós não temos o sentido de participação do

universo, o senso cósmico, não existe ecologia possível".
O caráter de urgência mostra-se a cada dia mais presente para que se

encontrem soluções ao menos paliativas, inicialmente, para a críse. Pianos
de medidas práticas de assistência às populações também devem ser

conslderados como básico para os governantes, principalmente àqueles de

regiões mais pobres do planeta, ainda que as catástrofes não escolham suas

vítimas, sejam elas pobres ou ricas, de países desenvolvidos ou periféricoS,
Passou o limite de tempo para que a nossa espécie, que se autoproclama t..
racional, reavalie a sua atuação no planeta e pare, definitivamente, com as

agressões diárias que inflinge à sua casa, a Terra,

ESCOLA SÃO JOSÉ
Oficina de Jornalismo

Projeto Ambiental Lunelli

Participaram da elaboração deste projeto alunos da 8a série da Escola

Municipal São José, de Corupá "Preservar é Amar", �
�
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RESGATE· HISTÓRICO

Projeto já envolveu mais de 15 mil estudantes

. JEdiÇão de 2005 contemplou os melhores trabalhos de reciclagem. A participação da comunidade foi destaque.

Preocupação com

o cresciml'nto dos
pstudantl's da cidadl'

CORUPÁ
o projeto "Preservar é

Amar" foi lançado em 2002 na
Semana do Meio Ambiente.
Em parceria da Secretaria de

Educação de Corupá e a

empresa Lunelli Têxtil. A idéia
.surgíu com a criação 'do gibi
�\'Todos contra o monstro da

poluição". O Projeto já envol
veu mais de 15 mil adoles
centes. Estes estudantes fazem
uma visita as instalações da

empresa, o que proporciona
também a conscientização dos
colaboradores.

Todos os anos um grupo
mentor formado por professores
e coordenadores do projeto
decidem o que será tratado em

ada edição. Conforme a 'co
ordenadora do projeto na empre
sa, Adenilda Silvers, a cada ano
o "Preservar é Amar" se forta
lece. "O foco meio ambiente é

algo que vai tomando corpo com
o passar dos anos, por ser de
interesse da população e estar

sempre em evidência", avalia.

A, edição de 2006 teve como foco a preservação da mata ciliar

Cada edição tratou de algum
tema referente ao meio

ambiente, sempre se preocu

pando em trazer novidades para

o crescimento dos estudantes e

da cidade. Confira um pouco do

que aconteceu em cada edição
do "Preservar e Amar":

1° ANO - "TODOS CONTRA O MONSTRO DA POLUiÇÃO"
No primeiro ano de projeto o tema foi "Todos contra o monstro

da poluição". Os alunos das sa séries de todas as escolas

municipais tiveram que produzir redações com o tema meio
ambiente. Ainda no primeiro ano foi apresentado os personagens
"Nono Lunelli", inspirado em Estevão Lunelli, e a "Patota do

• Jaminho", que juntos contavam no gibi um pouco sobre a história
de preservação feita pela empresa. .

2° ANO - "RECICLAR COM ARTE!"
.

Em 2003, o projeto "Preservar é Amar" teve como tema

"Reciclar com Arte!". Desta vez os alunos tiveram que criar
trabalhos ecologicamente corretos com a utilização de materiais
recicláveis. No total foram realizados 154 trabalhos com sucata.

3° ANO - "PRESERVAR É AMAR! RECICLAR TAMBÉM!"

"Preservar é Amar! Reciclar Também!" foi o tema do projeto em

2004. Nesta edição foram distribuídas cartilhas que abordavam
temas relativos ao meio ambiente. O objetivo desta edição foi

implantar o sistema de coleta seletiva de lixo na cidade de Corupá.
Todas as equipes tiveram o acompanhamento da empresa Reciclar

'

Consultoria e Assessoria. Em 2004, o projeto envolveu toda a ,

comunidade de município, pois previa o gerenciamento correto dos
resíduos gerados. Os alunos desenvolveram ainda a loqornarca e o
slogan para o Programa Municipal de Coleta Seletiva.

(li

Em 2005, o tema foi "Reciclar é Preservar", que teve o objetivo
de conscientizar a população sobre a importância da reciclagem

., para a preservação ambiental e aumento da vida útil do aterro

I sanitário controlado. Para a realização deste tema o grupo mentor

, fez uma pesquisa com os moradores para confirmar se eles
teriam interesse em participar do projeto. Depois de atestada a

confiança dos moradores o projeto de prolongar a vida útil do
aterro foi executado pelos estudantes. O resultado desta edição
foi a redução de 40% do envio de resíduos recicláveis ao aterro
sanitário controlado.

O trabalho foi grande em 2006, com o tem "Em Defesa da
Mata Ciliar", os estudantes tiveram que realizar a limpeza de
dois trechos do RiO Novo, que passa no centro da cidade de

Corupá. Além de limpar os aluno� ainda adubaram e plantaram
mudas de árvores nos locais. Cada grupo ficou responsável por
cerca de mil metros de área às margens dos rios.

S3 A�O - "INCENTIVAR A CULTURA É SHOW"

Este ano a intenção foi aliar ações culturais ao foco da
'

preservação. Com o tema "Incentivar' a Cultura é Show", os

estudantes desenvolveram a cidadania por meio de oficinas de
artesanato, música, dança, fotografia, jornalismo, moda, artes
cênicas e pintura em tela. O que contribuiu para a formação
artístico-cultural dos alunos. Os trabalhos foram desenvolvidos
com o acompanhamento de profissionais qualific!lQ,OS da região
durante três meses e apresentados no últi\, __(lingo.
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Estudantes mostram tr
VALORIZAÇÃO 00 CONHECIMENTO

Já os alunos da sa série matutino da escola São
José realizaram a oficina de Jornalismo. Os trabalhos
foram orientados pelo diretor do Jornal O Correio do

Povo, Francisco Alves. A tarefa foi elaborar um jornal
de no mínimo quatro páginas sobre a 6a edição do

projeto "Preservar é Amar", contendo breve histórico
dos cinco anos e a cobertura das oficinas desta edição,
com fotos e textos.

IF Os alunos da sa série vespertino da escola Francisco
.

J Mees ficaram responsáveis pela confecção ,de
I artesanatos com fibra de bananeira, com o auxílio da

i' artesã Ivonete de Costa. Para a aluna Sara Regiane
:® Rathunde, 13.anos, este tipo de técnica é bastante difícil

r� no começo, mas depois fica fácil. "É uma terapia, além

I de ser uma alternativa de renda para quem não trabalha",

I declara. Sara acredita que a grande contribuição que este

, tipo de arte traz é o fato de se estar utilizando um produto
natural de' forma sustentável, já que a fibra do caule da
bananeira não tem nenhuma utilidade. Os estudantes

apresentaram cerca de 40 peças entre bolsas, capa de

caderno, garrafas de bebidas, cintos, colares, porta
entre outros.

Projeto contemplou
a educação ambiental
aliada a ações culturais

CORUPÁ
Cerca de 220 estudantes de

8ª séries das escolasmunicipais
de Corupá apresentaram na

tarde de domingo, no

Seminário Sagrado Coração
de Jesus, o resultado de mais

um projeto "PreservaréAmar",
promovido pelas Secretarias

de Educação e Agricultura e

a empresa Lunelli Têxtil. O
eventomareou o encerramen

to dos trabalhos que iniciaram
em maio d�ste ano. Cerca de
800 pessoas entre estudantes,
pais, organizadores e público
em geral prestigiararn as

apresentações. A 6ª edição
teve como tema "Incentivar a
cultura é show", que sensibi
lizou os alunos sobre a preocu

pação com omeio ambiente e

o desenvolvimento da
cidadaniapormeio de oficinas,
de jornalismo, moda, artes

cênicas, música, fotografia,
pintura, artesanato e dança..

O projeto "Preservar é

Amar" vai além da educação
ambiental e desperta nos

'adolescentes o amor pela
natureza. ''Nós só preservamos

"

aquilo que conhecemos e

"Ninguém pode me impedir", da cantora Negra Lee, foi a
canção que os alunos da sa série matutino, da escola Teresa
Ramos'dançaram no domingo. O grupo teve que apresentar
uma coreografia que contemplasse o tema meio ambiente.
A oficina foi ministrada pela professora de dança Lisa

Jaworski, do Gpoex da Scar. Nas camisetas dos dançarinos
tinham letras que formavam palavras como: rios, cachoeiras,
matas, terra e o tema do projeto "Incentivar a cultura é show".
A estudante Mariana Bortolotti, 13 anos, disse que no

começo foi bastante difícil de gravar a coreografia, mas em
dois meses de ensaios, Já estavam preparados para a

apresentação. Para ela, a dança é uma forma muito prática
e fácil de se passar a mensagem sobre o meio ambiente.

fj

I Na oficina de música os alunos da escola sa série
t"

.

I vespertino, da escola Teresa Ramos, fizeram a letra e a

� melodia da música ','Preservar a Vida", em ritmo sertanejo,
�J a letra tinha como foco a preservação. O refrão: "mas há

I uma saída, ajudar o rnundo a preservar a vida", é exatamente
loque eles se prepuseram no projeto "Preservar é amar".

I, Conforme a estudante Luciane Voigt, 13 anos, a música é
.

I uma maneira de passar a mensagem da preservação do

I m.eio ambie.�te. A oficina f�i minist�ad� pela p�o�essora
i Elisabeth Mueller, da Asrnuví (Associação de MusIcas do
Vale do Ita ocu .
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balhos do'Preservar é Amar'

Já na oficina de moda, os alu.nos da sa séríe

vespertino da escola São José' desenvolveram modelos

que faziam referencia a natureza de Corupá, com muita

cores e flores. Esta oficina funcionou como um mini

,ú@�__1";ffum.WWHlm:1__ilü_10"1! curso de moda, com aulas teóricas e práticas. Os

Ntl. de pintura os alunos da sa série vespertino da estudantes puderam visitar os laboratórios, a biblioteca

scolaAulslo Carvalho de Oliveira fizeram cerca de 30 telas e as instalaçõe-s da llner] (Centro Universitário de

lue rn�rs�ra�am as belezas naturais de Corupá, como i Jaraguá d� Sul). Depois eles tiveram uma introdução

achOe1as, arvores, flores e riachos. Segundo a estudante I sobre a história da moda e começaram a fazer os

'l'ernanaatHoppe, '14 anos.' esta foi uma oportunidade de I primeiros desenhos. Apenas não costuraram, devido a

,prend�umpouco sobre pintura. "Descobrimos uma técnica I complexidade das máquinas industriais, mas cortaram

lue ag�ntetinha e não sabia. Além de incentivar a cultura I desenvolveram os modelos. Tiveram também que fazer

I comeãaprender sobre o meio ambiente" declara. Esta. toda a preparação para o desfile, cerca de 20 modelos

ficina�fministrada pela artista plástica íris'Kuczkowski e I foram apresentados no domingo. Os trabalhos tiveram

���. I&m%amP*omi,m�l1mdam�!&Ji�.@nSme�Hif�jm�0%e1�sª*amsmumpe*wrmviJil;S;;mãow;.dmamPmWr%oWf&'\le,mss!i&°mral&if;dniemmmN11NOjli'i$daWNI

amosll"hlarou a secretá

de ��o de Corupá,
ma Sei&!Bortolotti. Além
educar,para e preservação,
ta das.preocupações do
I jeto é fazer com que e

balho fuito em sala de aula
tome ação, o que propor
na enuma aprendizagem
.

s dinâmica. Conforme a

tretária,;esta edição foi
tada �ela valorização do
ilhecilllento. "Como não

5suiu 1 premiação em

!heir���nto fez com que
estu&J{!....,· se esforçassem
ci prazefdaaprendizagem",
ela.
O pro�\o iniciou no ano

eoO! cOm a edição do gibi
,dos contra o monstro da

tui�áo";'produzido pela
ílelli. [tstaprodução surgiu
[éia depgregár o "Preservar

é Amar" ao currículo escolar.

Segundo a coordenadora do

projeto na empresa, Adenilda
Silvers, esta é-uma pequena

parcela de contribuição que a

empresa faz aomeio ambiente.
"Se cada um fizer um pouco

pela educação ambiental dos

jovens, teremos adultos mais

conscientes", considera.
A escolha do temae das

oficinas é feita por uma equipe
de seis mentores que avaliam

a edição anterior e preparam

a próxima, sempre buscando

aliar teoria e prática e inovar

nos temas escolhidos. Confor
me Adenilda, o tema deste

ano proporcionou o desenvol
vimento de novos talentos.

"Houve um grande empenho
por parte dos estudantes e

muitos se identificaram com o
trabalho feito", avalia.

. -

A peça "O Planeta Mágico", também foi apresentada
na tarde de domingo. Os alunos da sa série vespertino,

,

da escola Francisco Mees, com o acompanhamento da

professora de teatro Marcilei Wendorf, montaram a peça
de 30 minutos e se passa dentro de um quarto. Uma

equipe de astronautas caíram' em' um- planeta
desconhecido. Ali eles encontram brinquedos que falam

e apresentam uma pedra mágica da alegria. às
astronautas, que são homens gananciosos, pensam em

roubar muitas pedras para que possam vender na terra e

ganhar muito dinheiro. Os brinquedos, também egoístas,
queriam que os astronautas ficassem no planeta mágico
e tiraram uma peça do fo.gu.ete. No melo da confusão

toda, corrigiram o erro e se conscientizaram que devem

continuar as pesquisas em prol ao meio ambiente. A peça
e os personagens foram criados pelos alunos, por meio
de improvisações, jogos corporais e eventos.

A oficina de fotografia foi realizada pelos estudantes
sa série matutino também da escola Francisco Mees.

Os alunos fizeram fotografias das belezas naturais da

cidade, e foram a campo em lugares como o próprio
Seminário e a Rota das Cachoeiras. Eles aprenderam
as técnicas de fotografia com o fotógrafo Odair Bosse .

"Agora se a gente for bater uma foto saberemos como

pegar o melhor ângulo", revela o estudante Airton

Guessener, 14 anos. Foram mais de �O imagens
expostas, todas relacionadas com o meio ambiente.

"Podemos ver que na natureza existem imagens que
são impagáveis e ficaram imortalizadas por nossas

lentes. Assim aprendemos a olhar o meio ambiente de

forma diferente e principalmente aprendemos a

preservá-lo", relata Airton.
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DO CHUMBO AO ALUMíNIO - DO ANAlÓGICO AO DIGITAL
OS alunos da Escola São José, de Corupá, acompanharam como funciona a estrutura

de uma empresa jornalística. Os temas foram discutidos em sala 'de aula, em entrevistas com

outras oficinas, bate-papo com [ornalísta e fotógrafos e visitas à redação e gráfica...
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Arte nas mãos De olho na moda
.

�

-

�

No dia 23 de maio os alunos da escola de Educação Básica São José foram até a

Unerj para se aprofundar no assunto de sua oficina.Conhecer os laboratórios e cada

processo que uma roupa passa para ser produzida.Tiveram uma palestra para o

aprendizado e aprofundamento sobre.A historia da moda,o que é moda,primeira
.

coleção.entre outras.
No dia 31 demaio os alunos tiveram uma aula de desenhos com a professora Vera,

aprenderam como se desenha e se compõe uma coleção de moda. Colocaram em

pratica e no papel suas idéias. ''A matemática que vamos trabalhar nas roupas são as

que velo naminha cidade: nancreza,flores,cachoeiras,montanhas, entre outras", explicou
a estilista.

Visita ilustre

Com o inicio do projeto Preservar é Amar, todos os alunos das oitavas séries das

escolas Aluisio de Carvalho de Oliveira e Francisco Mees, São José e Teresa Ramos,
localizadas em Corupá, Francisco Salomon e Euclides da Cunha, de Jaraguá do Sul,
tiveram a oportunidade de visitar a empresaLunelliTêxtil.A saída de campo aconteceu

em dias diferentes.
Em 6 de junho, os estudantes da Escola São José foram visitar a empresa.Quando

chegaram nas dependências da empresa participaram de uma palestra com a

coordenadora do projeto. Depois foram visitar a Lunelli e os tanques por onde a água
passa para ser limpa. "Com essa vista conseguimos perceber o empenho que a empresa

tem com a preservação do meio ambiente,entre muitas outras coisas", disseram os

alunos.
Outra parte do projeto foi visitarOCorreio do Povo e ver de perto como funciona

a redação de um jornal.

Os participantes aprenderam a ter concentração e paciência. Eles afirmaram gostar

da experiência. Os trinta e três alunos fizeram cada um uma primeira tela,com assunto

que cada aluno escolheu. As obras foram expostas no Seminário Sagrado Coração de

Jesus.

Beleza natural

No dia 20 de junho os alunos da escola Francisco Mees foram às cachoeiras para

fotografar as belezas naturais do município.Levaram consigo disposição, ânimo e

companheirismo e assim se iniciaram os trabalhos. Fotografavam tudo, pois qualquer
detalhe é importantíssimo para uma boa exposição. Pelas trilhas foram vendo as

maravilhas da natureza, mas infelizmente também viram; em um parque tão

preservado,lixo jogado nas trilhas, um sinal que as pessoas ainda não têm consciência

suficiente do quanto isso fazmal à natureza e a nósmesmos.'
.

Os alunos deram continuidade à caminhada e a cada cachoeira que encontravam

ficavam mais encantados. Quando chegaram à 14ª (última) todos demonstravam o

cansaço e mesmo assim contemplavam uma das melhores maravilhas da natureza:

uma cachoeira espetacular que maravilhou a todos.

Observamos que pela estrada que nos leva para a Rota das Cachoeiras, não tem

preservação damata ciliar e que em volta dos rios, no lugar de árvores, tem agricultura,
assim destruindo e fazendo secar nossos rios.

O fotógrafo Odair Bosse, que lidera a oficina de fotografia, explicou nas aulas

teóricas corno fazer uma boa fotografia.
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Teatralmente falando
)

No inicio todos os alunos da Escola Fran�isco Mees, da oitava série vespertina,
tiverammuita dificuldade ao se expressar com a professoraMárci. Mas, depois, todos
afirmaram adorar fazer parte do projeto.

Em outra entrevista com os alunos, a estudante Kátia comentou sobre a visita a

Lunelli e ela diz que foi legal,uma forma de se aprender algumas coisas a mais.

Também explica que as aulas poderão ser muito usadas no futuro. Já a aluna Ana

Paula, fez questão de dizer que as aulas são boas,interessantes e diferentes.
A professoraMarci falou que as aulas "estão sendo super legais e inovadoras".

Ela diz também que é bom tudo o qu�,faz comque �s alunos tenham um contato

mais próximo da arte e da cultura.Ela também diz que a arte abre muitas portas.
Em uma entrevista comMarci ela comentaque os alunos estão se saindo muito

bem,
"Estamos improvisando. No desenvolvimento das aulas é perceptivo o

amadurecimento para atuação teatral", completou.

Na ponta dos pés

o s alunos da oitava série matutino da Escola de Educação Básica.Tereza Ramos

participaram do projeto Preservar é Amar,da empresa Lünelli têxtil,desenvolvendo
uma oficina de dança.A coordenação ficou com a professora dedança Lisa Jaworski.A

,

musica escolhida pelos alunos foi "Ninguém pode me impedir", da cántoraNegra Li.

Arte nas mãos

Os alunos da oitava série matutina da Escola de Educação Municipal Aluisio
de Carvalho de Oliveira participam do projeto Preservar é Amar, realizado há seis

anos pela empresa Lunelli Têxtil. Uma das oficinas é a de artesanato, que tem

como instrutora a professora Ivonete.
Nas primeiras aulas os estudantes tiveram a oportunidade defazer uma caixinha.

Os alunos estavam concentrados no trabalho "pois sempre há dificuldades.mas
aprendendo,estamos nos superando" disse Roberto empolgado com a participação.

No dia três de julho os alunos tiveram mais uma aula de artesanato. -Eles,
junto com a instrutora e com a professora responsável pela oficina, fizeram uma

exposição com as peças que já estão prontas, começadas pelos aluno_s desde a

primeira aula.
'

_

Os estudantes estão entusiasmados em acabar as obras e participar da

exposição, já que tiveram muito trabalho. Antes mesmo do resultado final ser

apresentado já se pode ver a beleza do trabalho ..

•

Preservar a vida

',j

Coin a supervisão da professorade n\úsicaElisa�thMüeller, daAsmuvi (Associação
deMúsicos d� Vale do Itapocu), os alunos da escola Teresa Ramos fizeram amelodia
e a letra da canção "Preservar a vida". Os estudantes deveriam fazer uma canção que
passasse a'mensagem sobre a preservação do meio ·ambiente.

.

.... TIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.i
O CORREIO DO POVO

APEDIDO
A notinha "Moral Pública"

registrada na coluna de terça
feira deu o maior bafafá na

Câmara de Vereadores.
Todos, sem exceção,
concordaram com o fato e

pediram que eu citasse o

nome do edil que está de
licenca remunerada, através

de atestado médico, mas apto
para trabalhar em sua

empresa, para que não haja
mal-estar entre os demais
vereadores. Inclusive, o

presidente da Câmara
Rodolfo G_uesser, que, lógico _

sabe de quem se trata, fez

questão de me ligar, pedindo
gentilmente a divulgação; Pois
-aqui vai: José Osório de Avila,

• Q Zé.da Farmácia.

-.....,
�
j
I

"PÉRGUNTAR NÃO OFENDE
Quem foi o médico que
assinou o atestado e qual a

doença alegada? Com a

palavra!

COFFEE BRAKE
No próximo dia 03 de
outubro, às 9hOO, o

presidente do [uventus Ildo
Vargas, 'vai

-

reunir na sede'
social do clube a imprensa e

convidados para uma

entrevista coletiva e um

delicioso Cofee-brake,

NÚ COM A MÃO NO BOLSO
E um cidadão jaraguaense
sentiu o que é correr nu com a

mão no bolso, ou melhor, com
uns "pranchassos" de facão
nas costas e um marido traído
e irado correndo atrás

ameaçando decepar a arma do
crime. Deve ter sido aquele
sufoco. É o que dá
desobedeceras Mandamentos ,

da Lei de Deus,
principalmente o 9°. Dizem
que o susto -foi tão grande para
o Don Juan, 'que nem,

"garrafada", tampouco
benzedura contra susto
levantará a-"moral' do rapaz. É
praacabar.

PAGODE
No sábado (29), a partir das
ISh, Neni [unkes, promove
na Scar Lounge Bár, uma

esperta tarde de pagode. A
festa que deve movimentar os
mais descolados da urbe
sorriso, terá brinde extra pra
elas._Olha só, as primeiras 100
damas receberão um

energético gratuito e também
algumas rodadas de
champanhe.

SOCIAL

o topDj argentinoMartin Lamelas é atraçãomaior - junto comDj Leozinho e

Paciornik, no sábado(29), naCombat
-

ri DICA DE (iU-ARTA
Curtir a badalada quarta do S�urf
Lanches.

_ --

" FRASE DO DIA
"O tempo é o melhor autor - sempre
encontra um final perfeito," - Charles

Chaplin

QUARTA-FEIRA, 26 de setembro de 20071 09

Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.colTl_br)

Carlos Alberto Girolla, Werner Ricardo Voigt e Antidio Aleixo Lunelli

curtiram emuito a Festa do Porchetta, no último sábado, emGuaramirim

ri TE COf\ITEU
O amigo Rogério Tomazelli, literalmente está na idade do
"condor". Não pode subir escada, andar de bicicleta, fazer
flexões ão estilo "papai-mamãe" e riem tampouco jogar
futebol, sua grande paixão. Segundo ele mesmo, seu

l motorzmho 5.0 está falhando e o seu corpinho, estilo
cinturinha de Kombi, dói tudo, desde os dedos dos pés até a

cabeça. Émole?
**

Embor� que meio tardio, gostaria de registrarhoje commuito

carinho e apreço, o niver do meu amigo e diretor da Câmara
de Vereadores Rui Lessmann, comemorado ontem, dia 25 de
setembro.
**

Dia: 28 de setembro, sexta-feira; tem jantar Típico 'Italiano; �

na sede dóCírculo Italiano.'
-

**

No próximo dia 27 de outubro, acontece a partir das llh, na
ComBat, o primeiroCarreteiro doAtleta, com a participação
das bandas de pagode Nova Tendência e Grupo Entre Elas de

Floripa.
**

O Rotaract de Jaraguá promove no proximo dia 29 de

setembro, sábado, uma deliciosa feijoada. O babado acontece
na Igreja Nossa Senhora da Graça - Barra do Rio Cerro. O

grupo de pagodeNova Tendência animará o festerê.
**

- II"Ó: I
. ,

A alegria dos palmeirenses, Alcides Pavanello, Hemani
Gonçalves, José AmbrósioNeto, oDrNeto e deste colunista,
veio em dose dupla. Primeiro, a vitória em cima do arqui rival
Corinthians. Segundo, é que o -"Timão" foi para a zona de
rebaixamento. Dr. Chico Reis e Cia estão todos chorando

pelos quantos. Ficarão torcendo para não cair de vez para a

segundona.
'

**

Com essa, fui!

NIVER
Amanhã, o amigo e gentellio bem Laéréio Stoinski, o popular
Bispo, promove um delicioso jantar pra comemorar a idade'
nova como ele mesmo gosta, junto dos amigos.

,
-

'i-

, NAURBE
O folclórico Edson Reinke, o popular Capivara, está dando Um

. rasante pela cidade. Chegou sexta-feira, e no sábado foi a- alegria
dos comensais doMeu Boteco e no bar do Oca.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping ,1

Licença para casar

(17h40, 19h30, 21 h2o.
.

- SeX/Seg/Ter/Qui)
(14, 15h50,.17h40, 19h30, 21h20
- Sáb/Dom/Qua)

.,

• Cine Shopping 2
A Volta do Todo Poderoso

(17h50, 19h40, 21 h30
- SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h10, 16b, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dom/Qua)'

.

• Cine Shopping 3

Espíritos 2

(17h20, 19h1 0, 21 h - SeX/Seg/Ter/Qui)
(15h30, 17h20, 19h10, 21h
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
O Primo Basílio

(15h, 17h10 - Todos os dias)

A morte pede carona

(19h10, 21 h - Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Paranóia
(17h30, 19h30, 21h30- Todos os dias)

A Volta do Todo Poderoso (Dub)
(14h, 15h45 - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
A hora do Rush 3

(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Os Simpsons (Dub)'
(14h30, 16h30 - Todos os dias)

Eu os declaro Marido e ... Larry
(19h15, 21 h40 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3

Licença para casar

(14h, 16h, 18h, 20, 22h- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Invasão de Domicílio

(14h, 16h40, 19h, 21 h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30,20h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3

Minzy - a Chave do .Universo

(14h20, 16h20 - Tod?s os dias)

O Ultimato Boume

(19h10, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Saneamento Básico

(14h10, 18h50 - Todos os dias)

Os mensageiros
(16h50, 21h50 - Todos os dias)

-' Cine Neumarkt 5

Escorregando para a Glória

(14h40, 17h, 19h20,21h10
- Todos os dias)

.• Cine Neumarkt 6
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h50, 19h30 - Todos os dias)

A Hora do Rush 3
(17h10; 22h - Todos os dias)

ocorre��dopovo@ocorreiodopovo.com.br
� :-'"

Aberta Semana de Prevenção de AcjdeQtes -.

o Correio do Povo, edição' de 1Q a 25 de setembro de 1987,
noticiava que com a abertura de uma exposição de materiais

'

relacionados ao fransíto.na Biblioteca Municipal, iniciou no dia'
18 daquele mês prosseguindo até o dia 25, a 4a Campanha de

Prevenção de Aci��nt�s de Trânsito de Jaraguá do Sul (CAÍVlPAT
87). A organização era da Comissão Municipal de Trânsito, 19a
D.elegacia Regional de Pdlícia/Detran e Polícia Militar:

De acordo com o então coordenador da Comissão oe Trânsito,
Aristides Panstein, várias átividades seriam cumpridas, como o

VII Concurso de Redação e Desenho - Semana Nacional do

Trânsito; com o tema "Pai no Trânsito, Vamos viver sem
violência", sob a orientação da 19a UCRE. Além disso, 'haveria
palestras em escolas e empresas. Um total de 20 mil folhetos,
com informações sobre sinalização de trânsito, seria distribuído
para uma maior conscientizáção.

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

extra@ocorreiodopovo.com,br

ANIVERSÁRIOS

26/9 -,-

Adernar da Silva
Adriano Viergutz

;.,,' :-c

Allana Deise Ferreira

Amanda L.S. Schunke
Carlos Gilberto da Silva
Cláudio Walt

Dayrs Vegini
Diego Ciconeti
Dolores Draeger
Eduarda Seben
Erna J.p. Hruschka

Francisco Hruschka

Hilário Méier
Hildrud Bloedorn

Ivone Maia Voelz

Karoliny S. da Silva
Larissa Kuhn
Lamina Mathias
Letícia Souza
Luciana Viebrantz

MarkjoryMa.chado
Marlei Bertoldi
Monica Flavia Irnroth

Raquel Forrnigari '

Sabrina Zoz
Theobaldo Ewald

4
'. "

Veronica Giese '

Vilrnar Joelson Cardoso
Walter Lawi

"

EXPOSiÇÃO
Promovida pelo Sesc, fica aberta até

amanhã, a partir da 17 horas, a
exposição de arte Pretexto, na galeria
da Ajap (Associação Jaraguaense de

.

Artistas Plásticos), na Rodoviária..

�/Wi
,JARAGuÁ I

DOSUL
MiN: 14" IMÂX: 11" '{

:: O
\ { "ll ",

.....;/� FL�RIANÕPOLIS
\,.. MIN: 15°1 MAX: 19'

/ �.

SÁBADO
MiN:17°C�
MAX:22'C�
Nublado

EFEMÉRIDES
Dia Internacional das

Relações Públicas

1905
Publicada a teoria da relatividade,
de Albert Einstein.

1936
Nasce o escritor brasileiro Lúís
Fernando Veríssimo

1956
O Conselho da ONU decide examinar
a queixa anglo-francesa contra a

nacionalização do canal de Suez

pelo Eqito.
/:.
1980
A explosão de uma bomba na

Oktoberfest, festival anual em
Munique, mata doze pessoas e

deixa mais de duzentos feridos.

•.. ( "

� � ."

'.'.,.

. ,

Taco Bell é uma pinscher muito charmosa, fazendo
pose foi cllcada pelo dono e leitor Randal Gomes.

1995
O presidente Fernando Henrique
Cardoso sanciona a lei que disciplina
os Juizados Especiais Cíveis e

Criminais,

UTILIDADE PÚBLICA
SAÚDE
Será realizado hoje das 8h às 12h30 o

Sesc Saúde ao seu Alcance, no
Shopping Breithaupt. O evento objetiva
levar à comunidade orientações de

prevenção e promoção da saúde.

CURSO
O curso Negociação Estrátégica
será oferecido do dia 10 ao dia 4 de

outubro, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Informações e

inscrições pelo fone 3275-7017,

2003
Uma série de terremotos que atingiu
a ilha de Hokkaido fere mais de
400 pessoas no norte do Japão.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina I�A massa de ar frio perde força e se afasta para f .

• o oceano, provocando mais nuvens e chuva \ , , I I
' I

•

fraca no Inoral e no Vale do Itajat Nas demais '\ � CHAPECÓ

ª1������:�:g§�:!������. �
amanhecer e em etevação duraote a tarde. �
• Jaraguá. do Sul e Região MIN: 6'f MAX: 20'

HOJE 6.1 QUINTA 6. SEXTA 6.MiN: we 1 MiN: ire MiN: 18'C
MAX: 17' C " , I MÂX: 24· e " r r MÁ><: 2.8" C " " t

Sol com pancadas i Sol com pancadas Sot com pancadas
de chuva ' de chuva de chuva

• Fases da lua

CRESCENTE CHEIA

(\. lW9 I O 26�
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Eterna Magia
Joaquim garante que não está com

ciúmes de Rafael. Loreta ironiza.

Marques pede que Zilda escreva o

endereço de uma loja e compara com

os bilhetes encontrados na casa de

Jair. Pérola conta para Nina que Eva

é filha sua e de Max, mas que ele

nunca soube que ela estava grávida.
Joaquim manda Joyce voltar para
cuidar de Loreta. Max insiste que
Pérola revele a Eva quem são seus

pais. Conrado mostra para Loreta a

licença para começar as escavações.
Max fica furioso ao ver que seu

pedido de lavra foi negado. Nina

confessa ter revelado tudo a Conrado.

Sete Pecados
Beatriz decide pedir um atestado
médico que diga que Flávio não é capaz
de cuidar do dinheiro. Antero pede um

emprego para Beatriz e ela o contrata,
acreditando que ele não trabalha mais

para Ágatha. O médico aconselha

Beatriz a ajudar Flávio a se lembrar do

passado. Rebeca, Carina, Ariel e

Daniela pedem dinheiro a Beatriz ao

mesmo tempo. Flávio fica incomodado
com isso e diz que quer todos fora de
sua casa. Beatriz concorda e os

expulsa. Benta pressente que algo
aconteceu com Vicente. Clarice
descobre que está entre as cinco

_
finalistas do concurso de culinária.

.J

Paraíso Tropical
Bebel reclama com Olavo que Antenor é

pão duro. Olavo disfarça quando ela diz

que ele não precisa mais casar com

Alice. Daniel tenta acalmar Paula. Olavo
é avisado que Antenor foi internado.
Vidal conta que trocaram o medicamento
que Antenor toma para pressão. Daniel
encontra o vendedor de mate que serviu
a ele a e a Paula na praia e ele depõe na

delegacia. Paula é liberada com um

hábeas corpus. Cadelão dá mais uma

lição em Joana. Jáder, para defendê-Ia,
.

ataca Cadelão e foge da polícia. Lúcia
confirma que está grávida.

Luz do Sol
Clemente pergunta para Milena se ela
quer mesmo raptar Nina. Milena diz que
ela merece isto. Yan diz para Leonardo
que está arrependido porque se envolveu
com Valadares. Leonardo pressiona Yan,
mas ele recua. Valadares diz para Lorena
alguém está abrindo o bico, mas que ete
vai descobrir quem foi. Pedro conversa

Com o falso segurança de Nina, Yvonne
conta para Juarez que contou tudo sobre
Leonardo para o policial. Zoé está indo
embora da boate, quando é seques- �

trada por três homens. O telefone de
Leonardo toca e um homem diz 'que
está com Zoé.

Caminhos do Curação
Alguns vidros se quebram porque Tatiana
ica nervosa, Ela diz para Dalva que viu
dois homens tirando fotos da casa, Eric
pergunta a Ramon se eles devem entrar

,�

na casa de Marcelo, mas decide esperar
porque Dalva e Beta estão em casa.

Mesmo assim, Eric diz que eles precisam
matar logo Tatiana. Maria diz a Taveira
que acha que é a filha desaparecida de
Sócrates, Ari diz que acha que Irma está
envolvida nas mortes. Taveira acha que
Maria pOde ter cometido o crime contra
Sócrates para ficar com a herança.
Pedreira avisa Marcelo que Maria foi
presa de novo,

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

PELA ARTE
DETIDO

CONTRATO DECLARAÇÃO
A atriz Alessandra Negrini disse
ao jornal O Dia que é
"boba_gem" o boato de que Pauta
teria morrido no lugar de Taís
em Paraíso Tropical, da TV
Globo. "Isso foi uma brincadeira
que fizemos no Projac. É
bobagem", garante a atriz.
Alessandra confessou também

que interpretar as gêmeas Taís
e Paula foi o maior desafio de
sua carreira. "Foi um grande
salto no abismo. Podia ter me
ferrado, mas consegui sair
voando", disse.

Mesmo ferido, Chico Diaz

participou da gravação de
Paraíso Tropical na noite de

segunda-feira, 24. Na
madrugada do mesmo dia, o
ator queimou a mão esquerda
ao levar um tiro de festim
durante cena comco bandido
Jáder. Já com a mão enfaixada,
Diaz concluiu sua seqüência e

gravou até às seis da manhã.
Na cena, Jáder leva um tiro do

seçurança de Antenor (Tony
Ramos ). O tiro de festim
explodiu na mão do ator,
causando o ferimento.

O ator Kiefer Sutherland, mais
conhecido pelo papel do agente
Jack Bauer na série "24 horas",
foi detido namadrugada de
ontem acusado de estar
embriagado enquanto dirigia.
Sutherland foi abordado por'
policiais em Los Angeles e um

teste indicou que ele havia
consumido álcool acima do
perm�ido. Ele foi levado a uma
delegacia e solto após pagar
uma fiança de US$ 25 mil, mas
será obrigado a se apresentar à
Justiça em outubro.

A atriz Susana Vieira,
uma das estrelas da
novela Duas Caras,
nova trama da Rede
Globo, que subst�irá
Paraíso Tropical, teria
renovado seu contrato
com a emissora até
2013, segundo a
coluna da jornalista
Patrícia Kogut do jornal
OGlobo.As
renovações em curso

na Globo, em geral, de
acordo com o jornal,
iriam até 2011.

SUDOKU

:0

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

Mpdo * jogM
.�

.HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
E todos te acham super energético e dinâmico, mas há momentos em que até um ariano pode ficar sem energia.
hole pela manhã é um deles. Durante o dia a Lua ainda estará ativando sua área do inconsciente e você não terá a

menor vontade de fazer nada. Mais tarde se dá Lua cheia em seu signo e lhe pede para centrar sua energia no que
tem que desempenhar durante a próxima semana.

Touro (21/4 a 20/5)
Apesar de ser avesso a mudanças às vezes você se queixa da monotonia. Não fique deprimido achando que as

coisas não estão bem. Evite apenas brigas e disputas. Hoje é dia de Lua cheia e apesar disso você pode sentir a

impressão de que nada de novo acontece. Lembre-se de que tudo na vida começa dentro de nós mesmos, então

aproveite este dia para trazer para si mesmo uma realidade mais dinãmica.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Talvez você tenha vivido um período em que anda se sentndo solitário, mas mudar esta situação depende
exclusivamente de você. Hoje você pode transmutar esta energia. A posição da Lua tem aíudado o geminiano e lhe
abre uma fase de mais disposição para sair e encontrar pessoas queridas. Seria legal sair para encontros sociais.
Já que mantém todo este ânimo. por que não curtir esse dia e ser admirado por suas qualidades?

\0

Câncer (21/6 a 21/7)
A Lua entra em fase cheia durante o dia e embora você se sinta mais calmo algumas questões profissionais
solicitam sua dedicação. � importante criar novos planos e acreditar que tudo que deseja pode se realizar. Esteja
sempre preparado para esta fase de estrutura¢Jo e saia do passado. Quando os caminhos se abrem na nossa

frente a gente precisa pegar essa onde e deixar que a prosperidade entre,

Leão (22/7 a 22/8)
Você começa o dia hoje sentindo que as energias estão começando a mudar e isso o deixa bem mais animado.
Procure se fixar em algo novo e estimulante para realizar porque é desta forma que você consegue se afinar com
sua natureza alegre e energética. Á noite com a Lua já no signo de Áries, é possivel que sinta vontade de sair e se
divertir mais um pouco. Entre no clima junto às pessoas Que mais gosta.

Virgem (23/8 a 22/9)
D virginiano está vivendo mais um dia voltádo às parcerias no inicio do dia e seria aconselhável que estivesse em

companhia dapessoa amada. Isto lhe dará mais segurança de que a relação está como você quer. Tudo que é
.

sólido tem chance de se aprofundar e crescer desde que-você não entre nas neuras e inseguranças que às vezes o

dominam. Saiba como sua companhia.é importante e invista no amor.

Libra (23/9 a Ull0}
Você pode viver um dia um pouco mais tranqullo, e seria aconselhável que fizesse o que estiver a seD alcance

para evitar que se acomode mais do que deveria em relação a assuntos que podem ajudá-lo a se desenvolver. É
importante que você fique mais só hoje e tente pensar nas suas expectativas para o futuro, porém aprofunde-se
mais nos seus sentimentos. Isso vai ajudá-lo a centrar-se em si mesmo.

·.;ESIOrpião (23/10 a-21/11)
'Para que procurar chifre em cabeça de cavalojNão vai ser desse_jeito que você vai se sentir bem numa relação
amorosa ou de amizade. concorda? É importante que hoje que a Lua entra em fase cheia, você perceba o quanto
pode contar com pessoas que realmente o amain e.que estão próximas de você. Aproveite a energia deste
momento para criar algo de novo para oua vida, inclusive para a saúde.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Apesar de hoje ser um dia mais calmo para você, é possivel que ainda algum compromisso surta até o final do

dia, quando a Luaingressar em ÁriesJazendo com que precise mudar seus planos. Não o recuse. mesmo que não

seja o que está a fim de fazer porque isso lhe abrirá portas e fará com que se sinta muito bem. Pode dar a você
novas perspectivas para concluir alguns negócios que já começou.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
D capricorniano deve aproveitar bem o periodo durante o dia, enquanto a Lua aindaestiver no signo de Peixes, pois
ainda se encontra mais calado e nostálgico, e poderá sentir o que o tem afligido. Analise em que sentido esse

sentimento pode fazê-lo crescer. Depois será bom estar em familia, pais se sentirá protegido e terá um

acolhimento mais quente. para curá-lo de qualquer solidão.
.

Aquário (21/1 a 18/2)
Sua vídaé sempretão ilustrada com imprevistos. eu você nem deveria mais se incomodar corn isso. Hoje
mesmo é um dia em que se você estava pensando que ficaria quietinha no seu canto. apenas descansando. se
enganou. Quando a Lua entrar em Áries vai agitar seus contatos e é possível que seus irmãos ou pessoas
próximas acabem convidando-a para fazerem alguma atividade juntos.

Peixes (19/2 a 19/3)
Alguns signos estão sofrendo tensões hoje, mas para o pisciano que recebe a Lua ainda hoje em seu signo, e ainda'
seus aspectos planetários. o dia é importante para tentar viver com alegria e intensidade. Você se sente mais
fortalecido sobre o que quer. e deve vibrar nessa energia para viver bem os próximos dias. Continue sonhando,
mas sempre com a clareza de que a partir de seus sonhos concretizará a realidade.

Em um disputado jogo de pôquer, Almeida aposta
todo dinheiro que tem e perde.
Aposta a carteira e perde. Aposta o carro e perde.
Então ele não vê outra opção:
- Eu aposto minha mulher!
Os outros jogadores ficam espantados e o melhor
amigo do Almeida desiste do jogo.
- Ahá! - grita Almeida pra ele - Está cQm medo
de perder, né?
- Eu não! - responde o amigo - Estou-com
medo é de ganhar!

9 5 1 3 8 6 4 72
6 7 2 9 1 4 3 5 8

4 8 3 275 6 9 1

5 2 9 8 4 1 7 3 6
7 3 4 6 9 2 1 8 5

1 6 8 7 539 2 4
2 9 7 1 6 8 5 4 3
8 1 5 4 3 7 2 6 9
3 4 6' 5 2 9 8 1 7
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CENÁRIO FAVORÁVEl

O"édito de ICMS

pode ser mantido
conselho é uma resoluçãoeditada
pelo próprioConfaz , que fixava a

data de 6 de agosto como prazo

para a aprovação de beneficios

fiscaisnos estados. ''Faltouvontade

FLORIANÓPOLIS - política do governo do Estado, e
O deputado estadual Dirceu agora estamos correndo atrás do

Dresch (PT), que preside a prejuízo. Acredito que os in

subcomissão da Lei Geral da tegrantesdoConfazserãosensíveis

Microempresa na Assembléia _
à justificativa catarinense e vão

Legislativa, está otimista com o concordar que o rompimento
resultado da reunião doConselho brusco dobeneficio seráprejudicial
Nacional de Política Fazendária - à economia", diz Dresch.

Confaz, marcada para a próxima A proposta catarinense,

sexta-feira (28), emFlorianópolis. elaborada em conjunto com

O secretário da Fazenda, Sérgio representantes da Secretaria da

Alves, deve defender a manu- Fazenda, entidades empresarias

tenção do beneficio da transíerên- (Facisc, Fiesc, Fampesc) e

cia de crédito de ICMS para as Assembléia Legislativa, e que será
micro e pequenas empresas cata- defendida por Alves no Confaz,
rinenses. Fazem parte do Confaz solicita a manutenção da

os secretários daFazendade todos transferênciado crédito de ICMS

os estados e representantes do às empresas compradoras de

Ministério da Fazenda. <' produtos de micro e pequenas

Diante" de uma posição empresas com sede no estado e

negativa do Confaz em relação à que estão no Simples federal. O

, proposta catarinense, Dresch documentosolicitaaperrnanência

,afirmaque já está estudando, junto do beneficio por 10 anos.

com as entidades representativas "A lei que' garante a trans-

do setor, a elaboração de uma ferência de crédito de ICMS é

proposta a serenviada ao governo boa, inovadora e única entre os

do Estado. O objetivo é restituir o estados federados. Ela garante

benefício fiscal do crédito de competitividade aos pequenos",
ICMS, que deixou de existir com defende Dresch. Entre as cerca

aentradaemvigordaLeidoSuper de 160 mil micro e pequenas

Simples, em julho deste ano. empresas do estado, 6 mil geram
O deputado explica que o créditos e a grande maioria terá

principal entrave à proposta a ser sérias dificuldades se o beneficio

apresentada na reunião do não voltar a ser operado.

Reunião do Contaz
acontece na sexta

em Aorianópolis

Preço do frango
pode subir'em se
FLORIANÓPOLIS

'

Em conseqüência da alta do

milho, o preço da came de frango
pode aumentarparao consumidor
catarinense, o que se reflete na

cadeia produtiva. A afirmação é

do presidente do Sincravesc

(Sindicato dos Criadores de Aves
de Santa Catarina), Valdemar
Kovaleski.

SegundoKovaleski, no sistema
ir:tegrado o responsável pela ali-

mentação d9S frangos é a agro
indústria.Portanto, oprodutornão
sentirá o aumento do preço do
milho nessemomento.Entretanto,
o custo de produção aumenta, e

isso deve se refletir ao consumidor.
Kovaleski defende ser neces

sário regular a demanda de mer

cado, equilibrandoaofertaapartir
da demanda. Para ele, existe uma
possibilidade enorme para se cons
truir um espaço entre produtores,

,

agroindústrias e governo para a

adequação rápida ao mercado,
visando sempre o menor prejuízo
possívela todas aspartesda cadeia.

� I

redacao@ocorrpiodopovo,com.brPAULO ALCEU
o outro lado da moeda

O pior não é apenas a carga tributária. O mais indigesto é

cumprir corn as obrigações impostas pela Receita enquanto uma
parcela significativa de contribuintes faz o inverso, e nada

acontece. Você se sente um trouxa por ser honesto e seguir a lei.
E isso é preocupante, pois vai chegar ummomento que o exemplo
será seguir os "mais inteligentes," ou seja, os devedores. Não

aqueles que sofreram algum revés, mas os profissionais da dívida.
Por isso procede a medida adotada pela Procuradoria Geral da

FazendaNacional que vai encaminhar uma lista de contribuintes

que devem impostos federais à Serasa. Na prática, o governo

está retirando o acesso ao crédito para o consumo dos devedores

do Fisco. Deve afetar três milhões de contribuintes. Falta apenas
a publicação de uma portaria, que muitos alegam.
inconstitucional, além de autoritária. Tem isso também em defesa

dos devedores, já os honestos e bons pagadores não fizerammais

do que a obrigação.

Fidelidade 1
Está agendado para o dia três de outubro o julgamento pelo STF

dos mandados de segurança que tratam de fidelidade partidária.O
TSE já semanifestou afirmando que omandato pertence aopartido.
A partir daíoDEM, PSDB e PPS ingressaram no Supremo visando
recuperar as cadeiras de deputados que aderiram ao troca-troca.

CÉSAR JUNKES

Fidelidade 2
"O partido político tem que ser forte, atuante porque não há

como fortalecer ademocracia se nãohouverpartidos políticos fortes.
O dia 3 de outubro será especial na história política do nosso país
e que não saiamos frustrados." Parte do discurso do Colombo em

defesa da fidelidade partidária.

Em pauta
O tema central na Câmara ainda é a CPMF, mas esta semana

deverá ser votada na Comissão de Educação o projeto de lei

que estabelece um piso salarial nacional de R$ 850,00 para os

professores da rede pública a partir de 2010. Há um substitutivo

elevando para R$ 950. Os autores a(gumentam que cerca de

um milhão de profissionais serão beneficiados; pais ganham
menos do que o piso proposto.

Aconteceu
Como era esperado o deputado Marcos Vieira em seu

relatório inviabilizou a CPI da Casan. Alegou duplicidade de

investigação, porque oMinistério Público faz o mesmo, e expôs
a impossibilidade de prática de ato ilícito por pessoa jurídica.
A oposição reagiu. O deputado Joares Ponticelli pediu vista

levantando suspeições por conta do empenho do governo em
.não permitir os trabalhos da comissão.

-

Firme
Se depender do deputado

Edinho Bez não vão existir mais

coligações entre partidos, que
segundo ele viraram negociata e

não negociação. Indagado se

alguma sigla de Santa Catarina

escapa nesta sua afirmativa o

peemedebista foi objetivo:
"Nenhuma."

} J

Disputa
Caso se confirme a indicação

do deputado João Henrique,
Blasi, ele será o primeiro em

atividade a sair do Legislativo e

assumir uma cadeira de

'desembargador. O líder do

governo fez sua inscrição ontem
às oito da manhã. Como era

esperado vai haver disputa.

Trocas
Outro ex-deputado que ,�)

'),1

assumiu como desembargador
foi Cid Pedroso, mas na épo
ca respondia como Secretario

de Justiça do governo Pedro

Ivo, o mesmo cargo de Ge

raldo Salles que também foi

nomeado para o TJ. Outro
que saiu do Executivo para
o Judiciário foi o des em-

_ bargador Norberto Un-

garetti.

Boa notícia
o Ministério de Agricultura

comunicou ao secretário An

tonio Ceron que Cingapura
abriu oficialmente os mercados

para a carne suína com osso

proveniente de Santa Catari

na. Trata-se de um dos prin
cipais importadores. Só no,

primeiro semestre deste ano o

país comprou 20mil toneladas..
Outros países estão demons

trando interesse. Ainda esta

semana uma missão italiana

visita o Estado visando irn-
.

portar bezerros.

E a Vida Segue
Alguma dúvida que o

Besc com o tempo vai de

saparecer?

,r.
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rotosfirnmmaisUlIDsemmalosfaturammais
Ita foi de 6,-4% se

omparado a agosto
o ano passado

ÃO PAULO
Os consumidores sentiram o

I) . sodaaltadosalimentosnobolso
os últimos meses, e, como

onseqüência, o faturamento do
etor supermercadista cresceu

,57% em agosto, tomando como
ase julho. Na comparação com o

esmomês do ano passado, a alta
oi de 6,4%. Ambas as variações
são tidas como reais, ou já
deflacionadas pela inflação oficial
do País,medidapelo !PCA (Índice
dePreços aoConsumidorAmplo).
"O

.

faturamento está

diretamente ligado à recuperação
do preço", explicou o presidente

U kla Abras (Associação Brasileira
dos Supermercados), Sussumu
Honda, ao divulgar os dados na
manhã de ontem. Conforme. o
estudo, no acumulado do ano até

(entro Associado

agosto, a alta é de 6,6%. Contudo,
a entidade prevê que esse total
desacelere levemente e fique em

6,5% no final de 2007.
O IPCA de agosto apontou

para umencarecimento de 1,39%
nos alimentos, tomandocomobase
julho.De acordocomo IBCJE,mais
uma vez, leite e derivados foram
os vilões do orçamento familiar.
Mesmo apresentando desace

leração em relação ao levanta
mento anterior, quando a alta foi
de 11 ,31%, os produtos ficaram

5,77% mais caros.

"Houve queda no volume de
leite e de carne vendidos, porque
essesprodutos sãomais consumidos
pelas classes C, D e E, que são

muito sensíveis ao preço", lembrou
Honda. O efeito desse comporta
mento foi amenizado no que diz

respeito ao faturamento, explicou
o presidente da Abras, devido à

alta de 4% no número de pessoas
. que foram fazer compras em

supermercados. Mais uma vez, leite e derivados foram os vilões do bolso do brasllero com alta de mais de 5% em agosto

" .

no ensino.

na sua vida.

Agora você pode cursar uma

FACINTER
FATEC INTERNACIONAL

0800 702 0500
www.vestibularnacional.com.br '-

Nascidos no mês 12 podem sacar

PIS na Caixa Econômica Federal
Os aniversariantes de de

zembro já podem sacar o

pagamento do abono salarial e os

rendimentos do PIS (programa de
IntegraçãoSocial) . O recebimento

pode ser feito até o dia30 de junho
de 2008. Tem direito ao abono
salarial todo trabalhador que
estiver cadastrado no PIS/Pasep
até 2002, que tenha trabalhado,
nomínimo, 30 dias em 2006 com'
carteira de trabalho assinada pela
empresa e tenha recebido, em
média, até dois salários mínimos
mensais. O valor do abono
corresponde a um saláriomínimo

vigente na data do pagamento,
atualmente de R$ 380..

Os rendimentos doPIS estarão

disponíveis aos participantes que
foram cadastrados até 4 deoutubro
de 1988, desde que ainda tenham
saldo de cotas do PIS. Para retirar
os beneficios, o trabalhador deve
estar com o Cartão do Cidadão e

senha cadastrada.

Quem não tem o cartão deve

ir a uma agência da Caixa Econô
micaFederalcomo documento de
identidade e comprovante de'
inscriçãono PIS.O beneficiopode
ser sacado em terminais de auto
atendimentoou agências daCaixa
Econômica Federal, casas lotéricas
e Caixa Aqui.

No total, 13,9 milhões de
brasileiros têm direito ao beneficio
�(l_este calendário.

SERViÇO
Nascimento Início do

recebimento
Julho 08/08/2007
Agosto ·........ 15/08/2007
Setembro , 22/08/2007
Outubro..... 12/09/2007
Novembro 19/09/2007
Dezembro 25/09/2007
Janeiro , 09/10/2007
Fevereiro 17/10/2007
Março 24/10/2007
Abril ' 09/11/2007
Maio ,............... 13/11/2007
Junho 21/11/2007
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Lula anuncia plano para o

.clima e propõe conferência
MARCELLO CASAL JR/ABR

Presidente lula oferece o Brasil parasecíarConferência da ONU, em 2012 '

n

TCU :entrega relatório sobre irregularidades ao Congresso,
verbas bloqueadas noOrçamento
do anoque vern.Com isso, a eco

nomiaparaoscofrespúblicos seria
da ordem de R$ 5 bilhões.

O Congresso tem o poder de
vetar ou bloquear recursos da

União para as obras. De acordo

com a assêssoria de imprensa da

presidência do Senado, Renan
vai avaliar o relatório.Aínda não

há informações sobre quaisprece
dimentos.se£ão tomados, mas"a

expectativa é de que os dados

sejam remetidos à: Comissão
"

Mista de Planos; Orçamentos
Públicos e Fiscalização.O relatório

contém o resultado da inspeção
feita em 231 obras;

Além das 77 que tiveram a

suspensão recomendada, 101

também apresentaram irregula
ridades, mas o TeU não reco

mendou a suspensão. (Agência,
lkasa) ", '�", ;",

O CORREIO DO POVO

,
,

sobre aAmazônia". , ação conjunta com países desen-, ' TAM 'no Uruguai -; ,

" -' De ?Çün:{o com o presídente, ,c volvidos. Assim, daremos sentido
'

A companhia aéreaTAM, amaiocdo país; arlUndÔu.bntemque a

. �sses resultados "são fruto da ',:'r, prsn�t9?� princípio�as,ré�!l�:s' partir de '5 de' novembro realizará"vôos &mos e�tté São'Paolo e

,presença cada vez maior e mais, sãbilidades comuns.imas dife-.
'

Montevidéú.Acap
-

italuruguaiaserá,seu�nOdeStit.\o,uiteinacionaLI6 ti d" &b.d b '1'
'

. � d Í!', '.

.ete iva O .0 raSlelrO,n:l. rencm as.'. -.' t.. 'c' ,'c' : '

Améri d 'S i ' . nhia
" br ilei ,I·, tinha

região, promovendo, o desen; : .Opresídenteotereceuo Brasíl.
na

_.

e ca ? �,.pOlS � compa .aerea,�Sletra ja
"

"

-

rÓ. anunciado RO mício do ffi€S que.va-parnr da,proxuna'sexta-,feua',1
volvimento �econ<)..nUco, social,

:' como sede de' uma nova con-
"

"

, ,,' ,

' ,
. também Operará, uma freqüência .diária-para Caracas, capital da i

,

educacional e cul-nrral=- de seus -ferência. "O Bra'sil sediou a "la idad

,maisde2d"milhóeSdehabicmtes"., COnferência,das Nações Unid� ',,:'
Venezue .ATAMjátemvôosparaàsc· es argentínasde Buenosl

Aires eCórdoba, à chilena de Santiago, às paraguaias de ASsunção e 1

.Emseudiscurso.Luladisseque para o Meio' Am-biente e o' Ciudad del Este, e às bolivianas de Santa Cruz de La Sierra e'

o BrasÜ já propôs em Nairóbi Desenvolvimento, a Rio-92. ' Cochabamba.

(Quênia)a "adoçãode incentiv0S' Precisamos avaliar o caminho

econôrrti.co�f1nanceiros que esti� percorrido" e estabelecer novas

mulem a redução do desmata- linhas de atuação. Por isso,

menta em escala global". "Deve- proponho a realização, em 2012,

mos aumentar igualmente a co- de uma nova Conferência, que o

operação sul-sul, sem prejuízo de Brasil se oferece para sediar, a

adotarmodalidades inovadoras de Rio+20". (FolhaOnline)

ASSEMBLÉIA DA ONU

Presidente enfatizou a

responsabilidade do país
sobre a floresta Amazônica

BRASíLIA
O presidente Luiz Inácio Lula

da Silva participou ontem da

abertura da62ªAssembléiaGeral,

da ONU (Organização das Na

çõesUnidas), emNovaYork, nos
Estados Unidos. No discurso de

abertura, Lula anunciou que o

Brasil anunciará um plano de

enfrentamento das mudanças
climáticas.

'Também os países em desen

volvimento devem participar do

combate à mudança do clima.

São essenciais estratégicas na

.cionais claras que impliquem res

ponsabilidadedos governosdiantê
�cle suas pr6prias'populações. O
Brasillançaráembreve oseuRIa-

" noN<l;C�qnaldeEnfrenramentoàs
Mudanças.Clímãrícas", disse ele.

, ,

',�'opr.esidente, a flores-.
,

ta Am3z9niCa ':é uma das áreas,

.que mais poderão sofrer com o

aquecimento,do planeta",
.,-

Lulaafirmouquea país tem se

estorçadoparadiminuiros efeitos
das mudanças climáticas. "Nos

últimos anos, reduzimos a menos
, da metade o desmatamento da

Amazônia. Um resultado como '

este não é obra do acaso.Até por

que o Brasil não abdica, em ne

nhuma hipótese, de suasoberania
e nem de suas responsabilidades

BRASíLIA
O presidente do Tribuna1 de

Contas da União, Walton Ro

drigues, entregou ontem ao

presidentedoCongresso, senador
Renan Calheiros, o relatório que
recomenda a suspensão de 77

obras com indícios de irregu
laridades graves.De acordo com

o TCU; a intenção é fazer com

que as obras com indícios de

"", irr�gravestenhamas-

.....

Cartos Brandão
rPdacao@ocorrpiodopoyo.com.br

luxo no ar
Voar em jatos executivos já é um luxo. Com interior BMW, o

luxo fica maior. A Embraer apresentou no início desta semana

seus dois novos conceitos dos jatos executivos', com interior

projetado pela BMW Group DesignworksUSA. O interior de

ambos os conceitos oferecerá conforto e estilo sem paralelo: 1,82
m (6 pés) de altura de cabine, piso plano, galley totalmente

equipada e lavatório traseiro commanutenção externa.Os novos

conceitos também terão uma cabine de pilotagem moderna e

integrada com sistemas aviônicos no estado-da-arte, cabine de

pilotagem eletrônica e monitores com suporte gráfico avançado.

Desejo
O Brasil continua sendo objeto de cobiça para dezenas de

multinacionais. Este desejo levou a uma entrada recorde de US$

35 bilhões em investimentos externos diretos no último ano, afirma

reportagem publicada ontem pelo diário econômico francês "Les

Echos". Segundo a reportagem.: a nova onda de investimentos.

estrangeiros no Brasil está no nível da verificada durante
a fase de

grandes privatizações vividano fun dos anos 1990.

. ,),\

Eagora?
Agora, que a greve dos funcionários dos Correios acabou, fica a

dúvida sobre de quem é a responsabilidade pelas contas atrasadas,

Segundo o Procon as empresas que enviam as cobranças por'
correspondência postal são obrigadas a oferecer outra forma de

pagamento que seja viável ao consumidor. Segundo QS Correios,

mesmo quando estavam em greve, os trabalhadores priorizaram a I

entrega desse tipo de correspondência para evitar que a população
fosse prejudicada. Agora, a empresa afirma que toda a entrega de

cartas está praticamente normalizada.

Netdólares
Amais nova idéia de sucesso na internetmundial, já está sendo

disputada "a dólares". O site de relacionamentos que mais cresce

no mundo, o americano Facebook, está no meio de uma disputa
entre a Microsof e Google. O potencial do Facebook encontra-se

tanto no crescimento vertiginoso - por dia, o site ganha 100 mil

novos usuários - quanto no modelo de negócios, uma vez que a

página, além de portal de relacionamentos transformou-se muna

plataforma. Caso a oferta da Microsoft seja aceita, por exemplo, o

valor total do sitepassaria a ser estimado em.If bilhões. de dólares
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A HISTÓ NTAREI
A quarta geração brilhou de

6'S até meados dos anos 70.
Treinados por João Farinuck, os
atletas, Douglas Conrado Stange,
Ilineu Radunz, Euchen Radunz,
José Carlos Neves, José Alberto
Klitzke, Udo Wagner, Clécio

..

Bastos.. 'Henry Grandberg,
Reonélsio Muller, Emaldo Bartel
e Lauro Braga. Participaram dos

Jogos Abertos de Santa Catarina'
nos anos de 6S, 66e 67. Todos eram
estudantes, e pertencentes à

categoria juvenil. Foi desta
. geração, que surgiu o grande
jogador do basquete jaraguaense,
Douglas Conrado Stange.

Nos anos 70, e até o início da
década de 80, o basquete da
cidade, entrou em decadência,
era praticado apenas' a nível
escolar. Foi quando três amigos,
Airton Schiochet, Nicolas Fosco
los e José Alberto Klitzke, funda
ram a AJAB (Associação [ara-

o

guaense de Basquete) em 1982,
cujo objetivo era "Reinventar o

Basquete", emnossaJaQaguá. Prio
rizaram as categorias de base, e

atingiram ao ápice ern 2001,
quando arrebataram o título de

campeão dos Jogos Abertos ,de
Santa Catarina. Nos anos sub

seqüentes, 2002 e 2003, conquis
taramO segundo eo terceiro lugar;
respectivamente,.Cornpunham o

esquadrão campeão, o técnico

MiltonCésarMateus e os atletas,
Christian, Márcio, Júlio, Rodrigo,
Hugo, Jair, João, Rafael, Mateus e
Giovane. Quatro integravam a

Seleção Brasileira: Christian,
Márcio, Hugo eGiovane. Apenas,

. Christian, Júlio, Rodrigo e Jair,
eram oriundos de outras cidades,
os demais foram formados nas

categorias de base da AJAB.
A projeção para os Jogos

Abertos deste ano (2007), estima
se, que os comandados,do técnico,
Milton Mateus, classifiquem-se
entre os seis primeiros lugares.
Todos os atletas integrantes da

equipe foram formados nas

categorias de base 'da' AJAB.' A
equipe é mantida pela parceria
�ntré 'a Fundação Municipal' de
Esportes eUnimed.

"

FOTOS ARQUIVO PESSqAL

Em' 1945, Gerhard Arthur
Marquardt, trouxe do Rio de

Janeiro o livro de regras, uma bola
é a determinação de inventar o

Í3ásquete em [araguá do Sul. De
família tradicional, facilmente
encontrou adeptos' e formou um

belo time. Os jogos eram
.

prestigiados por boa parte da

juventude da região. A equipe
pioneira era formada por,Gerhard
Arthur Maquardt, os irmãos

Geraldo e Egon Dobrawa, Gerth
Wilhelm, Amadeus Mahfud,
Sprung, Mário Mahfud, Willy
Sonnenhohl, Krause, Lourenço
Erchinger, Antônio .Zimmerman
Oco), Júlio Maffezzolli, Ary Fruet
e Ingo Muller. O basquete passou .

a ser, mais do que um esporte, era
um jeito jovem de ser.

Os treinos e jogos eram

etét�âdos n; pista de dança do'.
'C�e Buhr. Arabela e 'oaro eram'
fiXàdos nos caibrosdesustentação
db �alão. Com o sucesso do time,
b'Baependi assun:rlu amodalidade
e os treinos e jogos passaram a ser

realizados ria pista de dança deste
Clube. Ginástico de [oinville,
Bandeirantes deSão'Bento doSul,
Dom Pedro e Seminário de

Corupá, também formaram times,
e as equipes passaram a jogarentre
si.

Equipes campeã dos Jogos Abertos de 2001 , mostrando que o trabalho d_e base
pode surtir efeito no futuro. Basquete adulto volta aos Jasc neste ano

EÉO-CONTINUI
Time do Baependi em 1950; em pé: Valmor Silva, Otacilio Ramos, Samir Matta
e Mario Mahfud; aqachaõos: Alífáse, Valdepurg Hinsching e Adolpha lVlahfud

Já o Basquete Feminino, deu a
arrancada inicial em 1983, pela
iniciativa do professor Airton
Schiochet, e teve evolução
significativa; conquistou títulos

importantes nas categorias debase,
OlimpíadaEstudantil, eJoguinhos
Abertos. Com a equipe juvenil, ás
meninas comandadas pelo técnico
Júlio Patrício, arrebataram o

terceiro lugarno:JogosAbertos de
Santa Catarina de 2006. Para os (])

JogosAbertos deste ano, oobjetivo
é classificar-se entre os quatro
primeiros lugares. A equipe é

comemorar. Lembro-me de um lance espetacua; em quetoda mantida pela parceria entre,
a equipe participou. Aconteceu nos JogosAbertos de 1967, em Fundação Municipal de Esportes
Joaçaba. O adversário o marcava Individualm�nte. Zeca Klitzke ----

e Faculdade Jangada.
'

..

passa a bola pera Ge Neves. Este acelera o jogo, entregandode" Até 1992, o Futebol de'Salão
primeira para UdoWagner.llin�u faz o corta-luz e Douglas recebe
a bola próximo ao círculo central. Cruza a quadra com a leveza
de um felino, conduzindo a bola como quem brinca de ióiô, finta
um aqui, dribla outro ali, mais um acolá, simula que vai passar,
mas sa�a girando ci corpo da esquerda para a direita, em 180°,
e dali, no a�o e da zona morta, arremessa, a bola cai sem tocar
no aro. O público aplaude de pé. Está por nascer no basquete
jaraguaense; alguém tão capaz de decifra� num relance, os
enigmas do espaço e do tempo.

Recebam as nossas homenagens, os pioneiros,que ,fizeram ,

do basquete, a sua fantasia e UJTl jeito jovem de ser. E as gerações
subseqüentes, que o reinventaram, e o tomaram campeão.

projeto, para tomarnossaJaraguá,
,

um pólo do agora Futsal: Sérgio
Luís da Silva, Carlone Pavanello
(Cacá) e Osny Matheussi, que
-fundaramaAssociaçãoAmigos do
Esporte Amador de Jaraguá do
Sul. Mantendo vínculo com a

Fundação Municipal de Esportes,
e parcerias primeiro comComércio
e IndústriaBreithaupt, depois com
a Caraguá Veículos, mais tarde
com Duas Rodas Industrial Ltda,
e a partir de 1999, com aMalwee
Malhas, cuja parceria tem

propiciado a formação damelhor
equipe de Futsal das Américas e a

, segunda do mundo.
.

É utópico traçar um paralelo
entre os pioneiros do Futsal e os

jogadores do time atual da
Malwee. As dimensões da qua
dra, as regras e a dinâmica do jogo
são completamente diferentes,
hoje profissionais, ontem ama

dores, porém é possível descrever
'o perfil dos atfetas destas dife
rentes gerações, e compará-los

. através das imagens"geradas pela
nossa imaginação.

teiros, agora já com quadra
poliesportiva.OColégioSão Luís,
também entrou na onda. O

da Suva.

.

Nos anos 60, surge a terceira .

geração dos adeptos da invenção
de James Naismith, Raul
Driessen, os irmãos, Nerv, Darcy
e AI)' Buchmann, Hans Burow
e Luiz Czemay.

esquadrão azurra eraformado por,
SamirMattar, AdolphoMahfud,
Otacílio P.Ramos,MárioMahfud,
Waldeburg Hinsching e Valmor

Emmeados dos anos SO, surge
a segunda geração de basque-

Homenageando todos os jogadores e jogadoras, das
diferentes gerações, destacamos dois perfis, que simbolizam,
o espírito guerreiro de todos.

.

,

,

HUGO - Ü capitão e arrnador do time campeão de 2001 ,

exerceu a arte de jogar sinergicamente com seus companheiros.
Cadenciou,os jogos, a�emando subitamente o ritmo da disputa.
Ciente de que hámomentos em que a força é mais eficaz que a
estratégia, então a usava.lntuitivo, não agia antes da hora, nem
deixava a opommdace passar Jogou comsmpicdade, foi
prudente como as serpentes e flexível como a água e, por isso,
tinha sempre o destino dos adVersários em suas próprias mãos.

.

DOUGLAS CONRADO STANGE - Um pivô genial, tinha o

dom da antevisão:. O timerodavaabola demâosernrnãos, até
chegar as mãos dele, quando subia para arrerressa; todo o

time subia junto. Ele para fazer a cesta, os companheiros para

mantinha-se no o grupo inter

medíário, nos Campeonatos
Estaduais e Jogos Abertos.
Desfilaram atletas excelentes,
Adalbégio Elíiio, Alceu Simas,
Serginho Zabel, [uquinha e tantos

.'

Outros. Muito pouco, se compa
.

rarmos coni aposição de destaque
q�e .� ddade" ostenta, Três

desportistas, encabeçaram um

o
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UGA FUTSAl: PARAR. A COMEMORAÇÃO

Jogadores pegam folga depois
da goleada em cima do,JEe
Preocupação é conter

euforia e voltar a ter
a mesma concentração

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
AMalwee levou amelhor nos

primeiros 40 minutos. A goleada
por 6xl no [oinville, na segunda
feira, deixouosjogadores satisfeitos -

e a torcida confiante. Mas a come

moração parou e agora a concen

tração volta ao discurso da comis
são técnica.Ontemo grupo pegou

folga e volta aos treinos hoje de
manhã na academia e à tarde com
bola. O confronto decisivo será

domingo, às 13hnaArena]araguá.
Ingressos antecipados a partir de
amanhã, nos PostosMimeMatriz,
daKohlbachedaWEOTI emvalor

promocionaldeR$ 15.Adiretoria
informou que 7 mil ingressos

. estarão à venda e que serámonta

da urna arquibancada móvel.
O técnico Fernando Ferretti

disse que não esperava a goleada,
mas que o resultado acabou
refletindo o que foi o jogo. Para
ele, todo cuidado é pouco agora.

I

Apesar da golecWa, próximo confronto promete ser mals dlsputado

"Não tem saldo de gols. Portanto
temos de ter muita atenção
domingo", disse o comandante,
que exaltou a parte defensiva da

equipe. "Fomos determinados a

marcar e aproveitar os contra

ataques. E deumuito certo".
O camisa 6 Xande também

comemorou. "Estamos felizes

porque cumprimos 95%do sistema
tático' que o Ferretti nos passou.

Algo que na semifinal não tinha
acontecido". Ele também exaltou
obommomento fsico do time. "O

que facilitou é que não tivemos

de correr atrás do resultado".
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O CORREIO DO POVO!:'

Quatro lídprps
A Primeira Divisão jaraguaense está mesmo nivelada por cima. Caxias,
Flamengo, João Pessoa e Botafogo lideram a competição com cinco

pontos, um a mais que Noite à Fora e Cruz de Malta. O Atlético ocupa a

sétima colocação com três e o Vitória ainda não pontuou. Nos aspirantes, a

história se repete. Noite à Fora, Atlético e Caxias têm seis pontos.
Flamengo, Vitória e Cruz de Matta vêm logo atrás com quatro. Botafogo,
com dois, e João Pessoa, com um, completam a lista. Difícil é apontar
favorito. Em ambas as categorias.

Segundona
Na Segundona, a Ponte Preta abriu

quatro pontos. Tem 14, contra dez da

Kiferro/Rancho Bom. Tupy e JJ
Bordados estão com nove. Rio Cerro

(sete), Vila Rau (cinco), Rio Molha e

Garibaldi (quatro) e Galvanização
Batisti JB (três) completam a

. classificação. Nos aspirantes, a

Kiferro lidera co1i112, contra 11 da Vila
Rau e do JJ Bordados.

Acidente
o triatleta jaraguaense Jonathan
Mandalhb, que vinha se preparando
para os Jasc, teve de parar os
treinos. NO domingo, enquanto
treinava, foi atropelado por um carro

que cortou a sua frente. Com várias

escoriações no corpo, ele ainda teve
um grande prejufzo com a bicicleta,
que teve o quadro rachado ao meio:
Boa recuperação.

Equipe de futsal

viaja para MG

JARAGUÁ DO SUL
A equipe de futsal do Colégio

Evangélico Jaraguá embarcou'
ontem para Poços de Caldas
(MO), ondedisputará as Olim

píadas Escolares Brasileiras. Em
25 edições: esta é a primeira vez

que um time de ]araguá do Sul

conquista o título estadual e, por
conseqüência, a vaga na com-

Motovelocidade
Luciano "Boca" de Oliveira, de olho
no título do Estadual de Motoveloci

dade, esteve em São Bento do Sul
no fim-de-semana, onde disputou a

Copa Contestado. Ele levou a

melhor nas categorias intermediá
ria e especial e ainda ficou em

segundo na 250cc nacional. Boca

compete com apoio da Tim, Mades
Sucatas e Águia Negra Transportes.

Triatlo
Estão abertas as inscrições para o

50 Triatlo da Academia Impulso.
Serão 600m de natação, 10,5
quilômetros de bicicleta e 3,5 de
corrida, que podem ser feitos
individualmente ou em forma de
revezamento. Interessados procurar
a secretaria da academia. O evento

tem apoio do Kantan Sushi Lounge e

da Menegotti Metalúrgica.

petição nacional. Todos os Esta
dos da federação participam na

moçlalidade.
Os jaraguaenses, comanda

dos pelo técnico Luís Cláudio

Dalprá, caíram no grupo com

Acre, Rio de ]aneiro e Sergipe.
Doispassam para a fase seguinte.
"Ainda não conhecemos os

adversaries. Nosso primeiro
objetivo é classificar nesta

etapa", diss� Dalprá. O time do

CE] conquistou a vaga' ao
vencer, na final estadual, São

Miguel do Oeste.

P!EAD AAGAZ!

�
Time jaraguaense representará Santa Catarina na competição
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