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MíNIMA MÁXIMA

Sobrecarga faz
Ronchi colocar

cargo à disposição
• PÁGINA 7

'Comitiva busca

solução para o

trânsito na 280
• PÁGINA 5
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-
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Idosos partíctpam
.

de exibições de
filmes nacionais
• PÁGINA 4
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Financiamento
habitacional
cresce mais de
50% em 007,

o financiamento habitacional cresceu mais
de 50% em Jaraguá do Sul no primeiro se

mestre deste ano em comparação a todo o

ano passado. Até dezembro.à Caixa Econô
mica Federal deve parcelar 1.500 imóveis .

• PÁGINA5
DIVULGAÇÃO

Falcão viaja hoje para
São Paulo. Lesão

no joelho direito pode
tirá-lo por, no mínimo,
45 dias das quadras,
portanto, das finais
da Liga Futsal. Se

precisar de cirurgia, a
recuperação será

mais longa .

• PÁGINA 15
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• EDITORIAL

Por trás da gripe
A crise no mercado fi

nanceiromundial pelo jeito foi
uma gripe. Mas foi um sintoma

de que o paciente pode ter algo
mais grave, crônico, depois de

passar cinco anos bem, com 'o

colesterol, os triglicerídeos e o

ácido úrico em níveis ex-

.' celentes. Portanto, é hora de

cautela, de pôr o pé no freio de

arrumação. Uma pena, porque
pelo jeito a festa está no fim e

nós perdemos omelhor dela. É
só olhar números como, por

exemplo, este: as vendas
catarinenses para o Mercosul
nos primeiros sete meses de
2007 aumentaram 27,8% em

relação a igual período do ano

passado, atingindo valor de

US$ 377,7 milhões. Os números
são da Fiesc.

Puxado pelo aumento das

É hora dE.' cautE.'la. Uma pE.'na,

porquE.' pE.'lo jE.'ito a fE.'sta E.'stá

no fim E.' nós pE.'rdE.'mos o

mE.'lhor dE.'la"

vendas de refrigeradores e

congeladores (19,1%), papel
cartão (70,9%) e carne suína

(65,9%), o crescimento das
vendas ca tarinenses para

Argentina, Uruguai e Paraguai
superou a média nacional do

período, que foi de 20,6%. O
aumento das vendas de
laminados de aço (123%)
também influencia a estatística

catarinense.

O iterrrcarrocerias de ônibus

(-16,1%) foi o único entre os dez

principais da pauta exportadora

catarinense para a região que

registrou queda no acumulado
dos sete primeiros meses do ano
em relação ao mesmo período
de 2006.

As importações catarinenses
do Mercosul no período também .

tiveram alta (20,4%), mas em

nível menor do que o das

exportações.A variação também
. ficou abaixo do aumento das

compras brasileiras doMercosul,
que subiram 31,5%. O trigo é o

principal produto importado
pelo Estado, com valor de US$
59,3 milhões, o que representa
acréscimo de 43,3% sobre os

primeiros sete meses de 2006. As
matérias-primas seguem sendo os

produtos mais comprados por
Santa Catarina, com destaque
para insumos para a indústria

plástica, garrafas e cevada.

• PONTO DE VISTA

CPMF: provisória
ou permanente?

São dois os motivos para

apostar em permanente: a

arrecadação e a rastreabili
dade. Tal qual o instinto ani

mal da preservação da espé
cie, esse tributo, a Contri

buição Provisória sobre

Movimentação Financeira -

CPMF, nasceu e não vai parar
de crescer assim por qualquer
motivo. Pode mudar de nome
ou de percentual, mas ser

eliminada não. Num país
onde se tributa tudo, até seu

próprio crescimento (jargão é

atribuído a um economista

holandês que participou da

Conferência da Reformula-
,

ção das Competências Tri

butárias), não é de se esperar
tal procedimento. A CPMF
foi criada em 1993 com o

nome de IPMF e alíquota de

0,25%, sem vinculação
específica. Passou para

contribuição vinculada à

área da Saúde e mantida a

alíquota. Em 1999 esta foi

majorada para 0,38% com a

promessa verbal e legal de
durar apenas 12 meses;

verbal porque foi prometida
pelo então Presidente e seus

Ministros; legal porque essa

era a 'previsão no texto da lei,
isto é, de ser reduzida para

0,30% depois desse período.
Segundo os dados do

Ministério da Fazenda, a

CPMF pulóu de 3,98% para
8,13% no bolo da

arrecadação federal no

período entre 1995 e 2006.
De acordo com informações
do próprio Ministério da
Fazenda a arrecadação da
CPMF no ano passado foi de
R$32,5 bilhões; a previsão
para 2007 é de R$35 bilhões.
O Programa Bolsa-família,
principal plataforma políti
co-eleitoral do Presidente
Lula para sua reeleição, tinha
uma previsão de inves-

• André Luiz Máximo Fogaça, Advogado
na Cassuli Advogados Associados

timentos divulgada durante a

campanha de R$8,2 bilhões

para 2006. Já fez as contas? É
o que justifica e explica o

primeiro dos motivos citados
no início deste artigo: a

arrecadação.
.

Na carona vem a ras

treabilidade. Isto significa que
o Ministério Público, o

Ministério da Fazenda e a

Polícia Federal dão muita

importância à CPMF como

instrumento de fiscalização, já
que praticamente todas as

operações financeiras -

oficiais e oficiosas - estão sob

vigilância direta desse tributo.
Durante décadas o brasi

leiro que tem sangue verde e

amarelo nas veias lutou para
eliminar a inflação. E venceu

a luta. Hoje, sua grande
batalha é para diminuir a

carga tributária. E vencerá

esta também. Basta crer pa
ra ver.

• DO LEITOR

Será que o boi vai para o brejo?
Durante muitos anos a

criação de bovinos no Brasil
consistia em largar o gado no
campo e depois sair atrás dos
animas adultos para levá-los

para o abate.
Claro que o cenário já não

é o mesmo, pois em alguns
lugares agora é necessário

derrubar' a mata e semear o

capim antes de largar o gado
e em outros os animais são

selecionados com o uso das
mais modernas técnicas.

Tambémmudou o perfil do
consumo, pois o frango
conseguiu ocupar um local de

destaque tanto no prato do
brasileiro como no mercado
internacional.

O que mudou radical
mente nos últimos anos foi o

perfil do mercado interna

cional que, pressionado pelo
"mal da vaca louca" saiu em

busca de outras fontes de
abastecimento e o Brasil, com
aftosa e tudo, tornou-se a

"bola da vez".
Mesmo assim, a pecuária.

brasileira vive em crise e a

todo instante algum país
interrompe as importações
utilizando as mais diversas

alegações. A principal delas
i que o Brasil não tem

controle sanitário de sua

produção.
A indústria brasileira da

carne de frango -liderada por
Santa Catarina - só alcançou
esta posição pelo fato de jogar
segundo as regras do merca

do, isto é, fazer o dever de ca

sa e controlar todas as etapas
da produção para poder
garantir um produto dentro
das normas sanitárias interna
cionais. Não somos um estado
livre de febre aftosa por acaso.

Mesmo com um controle
sanitário muito longe do ideal
e insuficiente para poder
brigar pelos mercados mais

protegidos - e que pagam os

maiores preços - o Brasil

conseguiu exportar de janeiro
a julho deste ano 24,9% a

mais que no ano anterior e

chega ao ponto de faltarem
animais para o abate assim

como a oferta de bezerros está
muito aquém do ideal.

O Brasil tem tudo para ser

o dono deste mercado. Basta
trabalhar p�ra isto.

• Lourival Karsten, administrador

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereco Coronel

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

• DOS BLOGS
CRISTIANA LÔBO

A crlse na porta

cristianalobo.globolog.com.br

Um dos principais assuntos discutidos na reunião de coordenação de governo,
nesta segunda-feira, foi a crise nas bolsas provocada pela reação às notícias do
mercado de erédto imobiliário norte-americano - e como ela poderia afetar o
Brasil. O presidente Lula foi aconselhado a não sertão contundente, como havia
sido no programa "Café com o Presidente", ao dizer que o Brasil não corre o risco
de ser afetado pela crise mundial por ter um "colchão" de reservas da ordem de
R$160 bilhões. "Ainda não há como saber a extensão, o alcance dessa críse",
afirmou o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ele acrescentou que se a

crise afetar a economia norte-ameriéana e a chinesa, algum abalo poderá
provocar aqui no Brasil. Por isso, o melhor comportamento é o da cautela.

. '.
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Arena 1
A CEI da Câmara que

investiga a explosão na Arena
está convencida com parecer
do capitão Giovanni Matiuzzi,
chefe da Defesa Civil estaduaL
Mesmo assim, três empresas já
foram consultadas- do Rio de

Janeiro, São Paulo e Santa
Catarina- para emissão de laudo
técnico..

Arena 2
Uma delas fará uma nova

vistoria, com relatório técnicopara
a Comissão presidida pela ve

readora Maristela Menel (PI do
B). Segundo disse, só falta agora a

tramitação pelas demais comissões
para liberação daverba.

Arena 3
O assunto extrapolou de vez.

Da deputada Odete de Jesus
(PRB) a Assembléia aprovou

requerimento para investigação
do Tribunal de Contas, Defesa
Civil e Corpo de Bombeiros
Militar do Estado.Com laudo de
viabilidade das atividades na

Arena, por onde já passaram
mais de 100 mil pessoas em três

meses de uso.

Melhores·
Entre as doze empresas finalistas

da 2ª edição do Prêmio C�ta
rinense Instituto Euvaldo Lodi
Melhores Práticas de Estágio
estão a Mannes, deGuaramirim,
e a Grameyer Equipamentos
Eletrônicos, de Schroeder.O IEL.

é órgão da Fiesc.

Meta
O objetivo é reconhecer as em

presas que se destacam por ado
tarem práticas de estágio dife

renciadas, que cumpram a le

gislação e valorizem os profis
sionais . em formação, buscando
complementar o aprendizado dos
estagiários e prepará-los para uma
posterior efetivação;'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Segurança
. Delegada Regional de Polícia, JuremaWulff, foi à sessão da Câmara
de Vereadores de Guaramirim na segunda-feira. Onde sugeriu que os

vereadores façam valer o prestígio (SIC) junto ao governo do Estado

para aumentar o contingente de policiais civis nomunicípio.

Reajuste
Servidores da Câmara de Vereadores de Massaranduba terão 4%

de aumento nos salários, já aprovado pelo Legislativo em primeira
votação. Salários dos vereadores ficam de fora. Aumento para eles,
se houver, só em 2008.

. DIVULGAÇÃO

Outd�ors, a volta
Depois da proibição de coligações nas eleições

proporcionais, a Comissão de Constituição � Justiça e de
Cidadania da Câmara dós Deputados aprovou substitutivo
do relator, deputado Colbert Martins (PMDB-BA), ao

Projeto de Lei 38/07, do deputado Roberto Magalhães
(DEM-PE), que volta a permitir a propaganda eleitoral por
meio de outdoors. Esse tipo de propaganda constava

originalmente da Lei das Eleições, mas foi proibido pela
minireforma política. O projeto retoma artigo da Lei Eleitoral
que havia sido revogado, estabelecendo as regras para o

uso de outdoors durante a campanha. Era uma queixa dos

políticos e, principalmente, das empresas do ramo. Agora
falta a aprovação em plenário.

�epotismo
O suplente de senador Neuto de Conto, do PMDB catarinense,

aparece na lista de parlamentares que empregam parentes. Trabalham
com ele a filha, um sobrinho e um irmão. "Dou emprego para quem
eu tenho confiança", justificou.

Saindo
Em Jaraguá do Sul, a parentada do prefeito, secretários e vereadores

empregados na prefeitura ou na Câmara recebem o último salário

agora em agosto. Até dia 29 devem ser exonerados por conta da lei

antinepotismo .

._

RET:RANCA
Nada
Da senadora Ideli Salvatti (PI): "O problema da segurança

pública não será resolvido se não formarmos umpacto envolvendo
todos os atores da sociedade". Pois é, dos R$ 6,7 bilhões anunciados
por Lula, SantaCatarina continua de fora. Ela explica?

Nanicos unido$
PSB, PDT, PCdoB, PRB, PMN e PHS anunciaram a forma

ção do Bloco de Esquerda e a construção de uma agenda
política comum para SantaCatarina. A oficialização acontece
no dia 17 de setembro, quando lideranças nacionais percorrem
algumas das maiores cidades do Estado, entre elas [oinville,
Florianópolis e São José.

Amianto 1
Para proibir o uso do amianto em Santa Catarina os

deputados Jailson Lima (PI) e Ana Paula Lima (PT), médico
e enfermeira de profissão, respectivamente, são autores de

projeto de lei similar ao aprovado em São Paulo no dia 26 de

julho, proibindo o uso de materiais derivados do amianto.

Amianto 2
Telhas e reservatórios de água, por exemplo. Encontrado na

natureza e também conhecido como asbesto, foi banido da

Europa em janeiro de 2006. Provoca câncer de pulmão e o

mesotelioma, tumor maligno raro que pode atingir tanto a

pleura quanto o tecido.que protege a cavidade abdominal.
Com um período de latência de 30 anos.

Isenção
AComissão de Educação da Câmara dos Deputados analisa

a isenção do IPI incidente na lista de material escolar; Com

alíquota zero na contribuição para os Programas PIS, Pasep e

Cofins sobre a importação e receitas decorrentes da venda
desses produtos. Eles também pensam na gente, viu?

"Vocês (os maçons), que fizeram a Independência, liber
taram os escravos, proclamaram a República, nos livrem
agora disso", pediu o senador Mão Santa (PMDB/PI),
durante sessão do Senado em comemoração ao Dia do

Maçom. Referência aos 76 impostos que, de-acordo com o

senador, são cobrados pelo governo.
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Marta Suplicy e Gilberto Gil
visitam .região segunda-feira
Encontro é para
o lançamento do

projeto Roteiros

OSNIALVES

JARAGUÁ DO SUL /
POMERODE

Três ministros do governo
Lula têm agenda programada
para Jaraguá do Sul e Pome
rode no dia 27 de agosto para
o lançamento do projeto
Roteiros Nacionais de Imi

gração que tem por objetivo
incentivar o turismo bra
sileiro. São eles, Marta Su

plicy, ministra do Turismo,
Gilberto Gil, ministro da
Cultura e Guilherme Cassel,
ministro do Desenvolvimento

Agrário, além de represen
tantes do governo catari

nense, e dos prefeitos que in

tegram as regiões de imi

gração do Estado.
A previsão é de que os

ministros almocem no restau

rante Parque Malwee e em

seguida se encaminhem ao

Bairro do Rio da Luz, para
conhecer os conjuntos rurais
que estão em processo de
tombamento.

Em Pomerode o encontro

será às 14 horas no sítio
. Tribess que fica na localidade
de Wunderwald e será aberto
ao público. A cerimônia con

tará com apresentação de

grupos folclóricos, pronuncia
mento das autoridades e

assinatura do termo de co

operação. A visita está ligada
a iniciativa do Iphan (Ins
tituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional) que

DIVULGAÇAo

Propriedade rural foi cenário escolhido para assinatura de termo
. <'

desde a década de 1980 se

dedica a reconhecer as eli
versas etnias que compõem o

painel cultural brasileiro, seja
através da culinária, música,
arquitetura, do modo de vida,
dentre outros.

Na ocasião, o Iphan lan

çará também uma nova

ferramenta de proteção do

patrimônio nacional, que é a

chancela "Paisagem Cul
tural". Esse conceito é utili
zado pela Unesco desde a

Convenção de 1972 e tem

como função reconhecer por
ções singulares dos territórios,
onde a inter-relação entre a

cultura humana e o ambiente
natural confere à paisagem

uma identidade' singular.
Após a solenidade, a comitiva
e convidados percorrerão
algumas estradas rurais na

localidade de Testo Alto.
DADOS - O sítio Tribess

é uma pequena propriedade
rural e foi escolhido como

cenário para representar as

intenções desta experiência
de incentivo a cultura. Cons
truído no final do século XIX,
ainda possui o sarrafeamento
original de palmito. No século
XX passou por reformas e

obteve vedações em tijolos e

fechamento em madeira nos

oitões e anexos. Hoje está edi
ficado com duas construções
enxaimel e ranchos.

Idosos participam de exibições
gratuitas de filmes nacionais

Município recupera áreas de mata

ciliar com apoio do setor privado

JARAGUÁ DO SUL
Até sexta-feira desta semana,

o ShoppingCenterBreithaupt e o
eCTI (Centro de Convivênciada
Terceira Idade), promovem a

Semana do Idoso. Entre a

programação está a exibição
gratuita do filme ''A Grande

Família", em duas salas do cinema
doShopping, na sessão das 9 horas
(manhã). A Semana contempla
ainda a apresentaçãodocoral "Voz
Ativa", na sexta-feira, às 18 horas,
na Praça de Alimentação do

Shopping, e sábado, 25, a

'apresentação da Banda da
Terceira Idade.

CINEMA - Começou na

segunda-feira, no CCTI o projeto
"Cinema para a Terceira Idade".
Cerca de 60 pessoas assistira ao

filme "Se eu fosse você", corn
Glória Pires e Tony Ramos. O
projeto quer promover a cultura e

o lazer dos mais de trêsmil idosos

que participam do Centro de'
Convivência. As sessões são

gratuitas e os filmes exibidos serão

CORUPÁ
A Prefeitura de Corupá está

realizando trabalho de

recuperação de áreas de mata

ciliar em toda extensão do

município. A última área

recuperada foi a dos fundos da
Cohab.Parcerias com entidades
de classe, empresas e populares
tem sido feitas para garantir. a
preservação, a conservação e a

recuperação das matas.
A preocupação com o meio

ambiente e ecossistema local fez .

com que a Secretaria de

Agricultura e Meio Ambiente,

escolhidos na reunião de
coordenadores. O projeto
acontece uma vez por mês, às 14
horas, no Parque Municipal de
Eventos. Devido ao calendário do
CCTI, apróxima sessão ainda não
tem data definida.

SEMANA DO IDOSO
Hoje, amanhã e Sexta-feira
O QUÊ: Filme a Grade Família

ONDE: Shopping Center Breithaupt
QUANDO: 9 horas

QUANTO: Gratuito

Sexta-feira
O QUÊ: Coral Voz Ativa
ONDE: Praça de Alimentação
QUANDO: 18 horas

QUANTO: Gratuito

SÁBADO
O QUÊ: Banda da Terceira Idade
ONDE: Praça de Alimentação
QUANDO: 18 horas

QUANTO: Gratuito

a Epagri e a Associação de
Desenvolvimento da Bacia do
Rio Novo, se unissem para

. desenvolver o projeto.
APRENDIZAGEM - Nodia

23 de agosto às 14 horas na

secretaria de Educação, o corpo
técnico da Secretaria da

Agricultura e Epagri, realizam
um treinamento para os

agricultores interessados na

diversificação da atividade rural.
O curso será sobre as técnicas de
Cultivo da Pupunha.Outras
informações pelo telefone 3375-
1902. (OA)
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Financiamento habitacional
cresce mais de 50% no ano
Atp dl'zl'mbro, CEF
dl'Vl' parcl'lar 1.500
imõvl'is no município

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O financiamento habitacio

nal por meio da Caixa Econô
mica Federal cresceu mais de
50% em Jaraguá do Sul no pri
meiro semestre deste ano em

comparação a todo o ano pas
sado. De janeiro a julho, as duas
agências da cidade financiaram
aproximadamenteR$ 30milhões
e entregaram 900 imóveis no

município e em Schroeder. Em

2006, a CEF financiou R$ 14
milhões e entregou 800 casas e

apartamentos. A previsão é de

que 1.500 unidades sejam
financiadas até final do ano.

A gerente regional da agên
cia da Caixa Econômica daMa
rechal Deodoro, Brunilde Gra
sel, diz que a maioria dos fi
nanciament�s habitacionais é
voltada para famílias de média
e baixa renda. Entre os atrativos

estão os parcelamentos - os imó

veis podem ser pagos em até 20
anos - e as prestações flexíveis,
que variam de acordo com a

idade e a renda dos interessados.
Um dos projetos em an

damento é o condomínio "Jar
dim das Flores", no EstradaNo
va. As 100 casas começam a ser

construídas pelaKazzaConstru
tora e Incorporadora dentro de
60 dias e devem ficar prontas em

PIERO RAGAZZI/OCP

Eng. Everaldo, proprietário da Kazza Construtora, mostra terreno no Estrada Nova

Total financiado

R$ 60 mil
Valor primeira parcela
R$ 726
Valor última parcela (240a)
R$ 535

PARA SE INSCREVER
Carteira de Identidade, CPF,
comprovante de residência,
última folha de pagamento (se
não fizer hora extra) ou as seis
últimas folhas de pagamento
(caso fizer hora extra).

INFORMAÇÕES 3370-5960, que vai informar quais as imobiliárias credenciadas,

14 meses. Os imóveis têm dois
ou três quartos, cozinha e sala

conjugadas, banheiro e espaço

para garagem e jardim. A casa

de dois quartos tem 52 metros

quadrados e valor de R$ 68 mil,
e a de três quartos tem 62 metros

quadrados e custa R$ 82 mil.
Para financiar, o interessado

pode usar o FGTS (Fundo de
Garantia porTempo de Serviço).
Nesse caso, os juros são de 6 a

8,16% ao ano. Já pelo SBPE

(Sistema Brasileiro de Pou

pança), que usa fundo da própria

Caixa, os juros são de 11,83 a

13,17% ao ano. Uma das pos
síveis formas de quitação do imó
vel de dois quartos, por exemplo,
é dar uma entrada de R$ 8 mil e
financiar R$ 60 mil em 240
meses.

A renda familiar mínima,
nesse caso, deve ser de R$ 2.450.
Já a casa de três quartos, por
exemplo, o interessado pode dar
entrada de R$ 10 mil e financiar

R$ n mil no mesmo período.
Nesse .caso, a renda familiar
mínima será de R$ 2.900.

Amvali querprevisão para financiar estudo de maruim
JARAGUÁ DO SUL

OS estudos a respeito da

infestação demaruim na região
de Jaraguá do Sul podem ter

continuidade. A equipe de

pesquisadores da Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz) se

comprometeu a mensurar os

possíveis gastos da terceira

etapa do projeto (sobre o

combate ao inseto) e apresentar
o relatório àAmvali (Associação
dos Município do Vale do
Itapocu) em 30 dias, nomáximo.
A decisão foi divulgada ontem.

Depois do prazo estabelecido
e da entrega do documento, a
diretoria da entidade volta a

juntar para definir se financia o
restante da pesquisa, iniciada
há cerca de oito anos. O

pró-ximo passo é encontrar

métodos de controle para

impedir a proliferação do inseto,
ocorrida principalmente nas

áreas com incidência de
bananais. (KE)

Comitiva cobra do Unit obras
na Avenida Waldemar Grubba
JOINVILLE

Comitiva formada pelos ve

readoresJaimeNegherbon, Dieter
Janssen e EugênioGarcia, o secre
tário deUrbanismoAfonsoPiazera,
o presidente da Ujam (União [a
raguaense das Associações de

Moradores), Luiz Hirschen, e o

presidente da Famesc (Federação
das Associações deMoradores de
Santa Catarina), Agostinho Zi

mmermann, participouontem de
reunião com engenheiros doDnit
(DepartamentoNacionalde Infra
Estrutura de Transportes), em
Joinville. Eles questionaram o ór

gão sobre asmelhorias prometidas
na sinalizaçãodaAvenida Prefeito
WaldemarGrubba.

O Dnit se comprometeu a re

cuperar parte da pista da Wal
demar Grubba, para que a Pre
feitura assuma a responsabilidade
pela rodovia.O recapeamento de
ve começar em setembro, seguido
das obras de sinalização. Com a

municipalização da via, a Prefei
tura ficará responsável por tudo o
que diz respeito à sinalização na

Waldemar Grubba. Já a fis

calização, feita atualmente pela
PolíciaRodoviária Federal, passará
a ser feita pelaPolíciaMilitar. Para
agilizar o processo de muni

cipalização, que começou em

2005, a comitiva vai agendar
audiência com a superintendência

Impasse na Avenida Waldemar
Grubba persiste desde 2005

da Polícia Rodoviária Federal, em
Florianópolis.

WMBADAS-Nomomento,
o Dnit está licitando lombada

, eletrônica a ser instalada perto da
CasadoCdonizador.O órgão tam
bémvaianalisar instalaçãodemais
uma lombada eletrônicano trecho.

Outra questão debatida na

reunião diz respeito a rótula de
acesso a Schroeder, onde já acon
teceram vários acidentes com

morte. SegundoAfonso Piazera, a
Prefeitura está desenvolvendo
projeto paramelhorar a estrutura
e a iluminação no trecho. O

engenheiro do Dnit responsável
pela região, Antônio Bessa,
admitiu que "a rótula já não

atendemais o fluxo de trânsito no
local". (DZ)

Irmãos Gonçalves continuam
presos até o dia do julgamento
JARAGUÁ DO SUL

O STJ (Superior Tribunal de
Justiça) manteve a prisão dos
irmãos Rogério e Clóvis

Gonçalves, acusados de serem os

mentores de uma organização
criminosa que praticava lavagem
de dinheiro e crimes contra o

sistema financeiro. Eles
continuam no presídio de
Joinville até o julgamento da

Justiça Federal de Santa

Catarina, que deve acontecer na
primeira quinzena de setembro.
A ministra do STJ, Laurita

Vaz, não reconsiderou o pedido
de hábeas corpus dos acusados.

A liminar, que já havia sido
indeferida anteriormente, po
deria garantir a liberdade
provisória dos suspeitos.

Rogério e Clóvis estão cum

prindo prisão preventiva desde
o final de março, quando a

Polícia Federal realizou a

"Operação Ouro Verde". Cal
cula-se que a organização cri

minosa, integrado na maioria

por empresários e doleiros,
sonegou pelomenos R$ 1 bilhão
nos últimos cinco anos. O filho
de Clóvis, Gustavo, cumpriu
prisão temporária e está em

liberdade. (DZ)

,
'.
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Convênio
AUnerj formalizou na segunda-feira, 20, convênio com a Acijs e

com a Apevi que amplia as possibilidades de ingresso aos cursos de

pós-graduação e outras especializações não só aos funcionários das
duas entidades como aos trabalhadores das empresas associadas.
O convênio de cooperação foi assinado pelos presidentes da Acijs,
Paulo Chiodini, e da Apevi, Custódio Vieira da Costa, e pela
reitora Carla Schreiner. A parceria assegura vantagens no valor.
da mensalidade para cursos de pós-graduação em qualquer área
de especialização, beneficiando empreendedores e funcionários

que buscam melhorar a capacitação.

Homenagem
A empresa Breithaupt foi

homenageada pelo grupo
Bosch. O grupo conquistou o

destaque e a liderança nas

vendas de máquinas e fer

ramentas,em Santa Catarina. A

homenagem foi feita durante a

cerimônia de comemoração dos
75 anos da linha Boschhammer,
no dia 15, em São Paulo. A so

lenidade contou com a presença
do diretor comercial das Lojas
Breithaupt, Roberto Breithaupt.
Além do grupo Bosch, que é

hoje o líder mundial em tec

nologia e serviços. A Loja
Breithaupt também vem sendo
reconhecida como importante
parceiro comercial de outras

grandes empresas, como Ma

kita, Skill, Dremel e Betoneiras
Menegotti.

Exposição.

Paralisia infantil'
Em parceria com o governo do

Estado e Ministério da Saúde, a
Secretaria Municipal de Saúde
e Promoção Social iniciou ontem
a 2ª etapa da campanha de

vacinação contra Poliomielite.
Conforme ametamunicipal, 1,5
mil crianças menores de cinco

anos deverão tomar o reforço da
vacina, incluindo recém-nasci

dos e os infantes já imunizados
na 1 ª etapa da campanha,'
realizada em junho. Até o dia 31,
a dose da gotinha será distri
buída gratuitamente em todos os

postos de saúde municipais e

também nas escolas. O "Dia D"
da campanha estámarcado para
Sábado, dia 25 de agosto. Neste

dia, as unidades de saúde estarão
abertas das 8h às 17h, semfechar
para almoço.

A exposição "O fantástico no desenho de Meyer Filho"
permanece aberta a visitação-no espaço cultural da Biblioteca
Padre Elemar Scheid, junto ao campusda Unerj, até o dia
31 de agosto. Organizada pelo SESC, a exposição tem acesso

gratuito das 8 às 22 horas e aos sábados das 8 às 13 horas.

ocorreo.comepoconetoocoovo.cornbr

Concurso
�

Nodia 15 de setembroacontece a final doConcursoRainha
das Sociedades de Tiro em Corupá. O evento visa resgatar,
incentivar e preservar a cultura germânica das festas de tiro.
Aprimeira etapa do concurso foinoperíodo demaio a agosto,

'

nas cinco sociedades participantes econtou com aparticipação
de 26 candidatas. A etapa final será na Sociedade Águia
Dourada, com animação da banda Cadência. As finalistas
são (da esquerda para direita) Raquel Michelle Holler,
AndressaTamara Fossile, JosanaHertha Paul, [éssicaGessner
eMarliCristiane Oestereich.

Premio Denatran
As inscrições para o 7° Prêmio Denatran de Educação no Trânsito

vão até o dia 31 de agosto. Crianças, jovens, educadores, profissionais
do trânsito e de comunicação podem inscrever trabalhos de redação,
música ou artes plásticas e concorrer a premiações simbólicas e em

dinheiro. A premiação varia de R$ 1 mil à R$ 4 mil reais para os

participantes e as instituições de ensino nas quais os vencedores

estejammatriculados receberão a quantia de R$ 1,5mil e uma placa
de homenagem. As fichas de inscrição podem ser adquiridas nas

escolasmunicipais e na Coordenadoria de Trânsito e Transportes de
Jaraguá do Sul, na RuaWalter Marquardt, 111. Para mais detalhes
sobre o prêmio acesse o site do Denatran (www.denatran.gov.br).

Faleceu às 1 h30 do dia 21/8, a
senhoraWally Gumz Schmidt
Hoft com idade de 83 anos. O
velório foi realizado na Capela
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitério

Mtmicipal do Centro.

Faleceu às 4h do dia 21/8, o
senhor José Franceschi com
idade de 79 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária
de Nereu Ramos e o

sepultamento no cemitério
Municipal de Nereu Ramos.

Faleceu às 17h30 do dia 20/8,
o senhor Meichel Louiz

Engelmann com idade de 30
anos. O velório foi realizado na

Capela Mortuária Sr. Bom
Jesus e o sepultamento no

cemitério Municipal de
. Guaramirim.

Faleceu às 22h do dia 20/8, o
senhor Nilo Melchioretto com

idade de 78 anos. O velório foi
realizado na Capela Sr. Bom
Jesus e o sepultamento no

cemitério Municipal de
Guaramihm.

CHEGOU
NET VIRTU!, E
BRASILEIIRAO.

N -r
v/roeu.

Fone: 3055-3022 www.colegiojaragua.com.br
'

.
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DEPARTAMENTO PEDE QUE ElE FIQUE

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Ivo Ronchi chama Deap e

coloca cargo à disposição
Diretor do Presídio
se diz sobrecarregado
e quer a demissão

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Representantes do Deap

(Departamento deAdministração
Prisional) do Estado estiveram

ontem em [araguá do Sul para
tentar convencer o dirigente do

presídio, Ivo Ronchi, a continuar
no cargo.No início da semana, ele .

informou à equipe a decisão de

pedir demissão por causa de so

brecarga de trabalho. Após o

encontro de ontem, ficou acertado

queRonchisaide férias por30 dias
e quando voltar, umanova reunião
serámarcada para definir o futuro
do diretor do presídio.

Segundo José Henrique da

Costa, diretor doDeap, realmente
faltam funcionários na peniten
ciaria da cidade. O problema na

prisão jaraguaense se agravou nos

últimosmeses com a saída de uma
assistente social e a proximidade
da aposentadoria de Antonio

Salomão, responsável pela área

operacional. "Estou desgastado
física e' emocionãlmente. Minha
vontade é sair e não voltarmais",
desabafo� Ronchi logo após a

reunião.

Ele está à frente do Presídio
desde a inauguração, há dez anos.
Antes disso, ficou responsável pela
cadeiamunicipal por outros nove
anos. Durante a última década
não teve férias, fato que omotivou

/

Ivo Ronchi está há dez anos sem férias e acumula funções no presídio

a aceitar a sugestão dada pelo
chefe do departamento. Assim,
fica por 30 dias afastado, a partir
de hoje, e no retomo decide se

continua no cargo ou não. Neste

período quem assume o setor ad
ministrativo é Caroline Schlick

mann, já funcionária do local.
Conforme José Henrique da

Costa, o objetivo é fazer com que
Ronchi continue na direção do

presídio. "Se tiver' necessidade,
vamos darmais férias intercaladas

porque é muito difícil encontrar

pessoas sérias e comprometidas
como ele", disse. Opinião se-

.melhante tem .Nilton Zen,
presidente do Conselho Comu
nitário Penitenciário de Jaraguá
do Sul. Ele afirma que o grupo
deve se unir ao Deap para con

vencê-lo a reconsiderar a decisão
inicial. ''A permanência de
Ronchi é muito importante, por
isso vamos interferir".

Outra iniciativavemdopróprio
diretor do Departamento de

AdministraçãoPrisional.Odiretor
sinalizou a possibilidade de
encaminhar uma nova assistente

social ao presídio, assim como os

demais profissionais solicitados.

Prefeitura vai recapear três ruas em 30 dias
JARAGUÁ DO SUL

O secretário de Urbanismo,
Afonso PiazeraNeto, confirmou
a intenção da Prefeitura de

recapear três ruas jaraguaenses
a partir do próximomês.Ameta

é melhorar a pavimentação
asfáltica na 25 de Julho, Bairro
Vila Nova, e na Jorge Czer-

niewicz e Roberto Zimmer

mann, no Czerniewicz.
O custo total das obras ainda

não foicalculado,mas aestiniativa
é de que será necessário de
sembolsar em tomo de R$ 500
mil na execução do projeto.
Segundo o secretário, o reca

'peamento deve começar em 30

dias e levar cerca de uma se

mana para ficar pronto.
A notícia interessou os

moradores das localidades bene
ficiadas. Conforme Rosa Spézia,
que trabalha em urna loja na Rua
25 deJulho, a via está comburacos
e emendas, fato que prejudica o

trânsito. (KE)

Pesquisa pretende produzir
bioálcool de banana e cascas
JARAGuÁ DO SUL

Oferecer alternativa detra
balho e renda para os produ
tores de banana do Norte de
Santa Catarina. Este é um dos

objetivos que permeiam o pro
jeto de pesquisa encabeçado
pelaUniville (Universidade da
Região de [oinville), que conta
com o interesse da Secretaria
de Agricultura de Jaraguá do
Sul.

De acordo comOzair Souza,
professor do Departamento de

Engenharia Química da ins

tituição e coordenador do

projeto, a intenção é encontrar

maneiras de se transformar a

fruta e a casca da banana em

bioálcool combustível. Este

processo é divido em três eta

pas. Juntas, elas devem levar
até três anos para serem exe

cutadas.
O ponto de partida passa

pelo estudo e desenvolvimento
do processo de hidrólise do
material. Depois é a vez da

avaliação técnica e econômica

dos resultados e da construção
simulada de uma. mini-usina.

Paralelo aisso, os pesquisadores
planejam fazer testes em escalas
reais, gerando o biocombus
tível.

Para que todo este plane
jamento vire realidade, falta,
porém, o comprometimento de

verbas por parte das cidades
interessadas. "Já temos a libe

ração da reitoria da Univille",
informa Souza. O custo inicial
da pesquisa é de R$ 150mil. O
dinheiro financia a operacio
nalização do sistema. Para o

restante, ainda não há indica
tivos de quanto se poderá
gastar.

Conforme o professor, a idéia
é totalmente viável pelo âmbito
técnico. Na opinião dele, a

obtenção do combustível vindo
da banana possibilita a agrega

ção de valor.ao trabalho dos

produtorés e, também, a dimi
nuição dos resíduos da banana.
O combustível seria utilizado

primeiramente para abastecer
os veículos públicos. Já o secre
tário de Agricultura de Jaraguá
do Sul, Amarildo Sarti, destaca
a pesquisa como uma maneira

de conseguir -alternativa de
renda para os agricultores.
A produção do combustível

tende a servir, ainda, como for
ma de aproveitar o associa

tivismo da região do Vale do

Itapocu. "É uma grande revolu
ção na agricultura porque será

o aproveitamento total da
banana", finaliza Sarti. Esti�a
se que existam 250 banani
cultores na cidade instalados
em cerca de 20 milhões de
metros quadrados. (KE)

'. -NOJA.D,E fALECIMENTO,.
.'

.
'

' ,', ,

-� ",'

É com extremo pesar que nós da Proma Construções e

Planejamento Ltda viemos informar que, na manhã desta
terça-feira, 21 de Agosto de 2007,.veio a falecer o

,Sr. EDMUNDO ERNESTO OBENAUS,
pai de nosso diretor, PAULO OBENAUS.

O velório está sendo realizado no Cemitério Municipal de
Joinville, Capela nO 3 àHua OttokarDoerffel, 91 e o enterro
será realizado às dez horas da manhã do dia 22 de

Agosto (quarta-feira).

Proma Construções e Planejamento Lida
Diretoria e Funcion�rios
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CERCA DE CINCO MIL PESSOAS
PARTICIPARAM ÓA FESTA NO
ÚLTIMO FINAL DE SEMANA

Mais de cinco mil pessoas estiveram na Sociedade Recreativa e Cultural

Rio da Luz para dançarc comer, beber e reviver um dos momentos

mais marcantes da cultura alemã: a Busca do Rei e da Rainha

JARAGUÁ DO SUL

Mais de cinco mil pessoas puderam
dançar, comer e beber, na 3ª Edição da

Immigrantenkõnigsfest (Festa do Rei do
Imigrante). A festa, promovida pela
Sociedade Recreativa e Cultural Rio da
Luz (Salão Barg) no final de semana, su
perou as expectativas de público. O
evento reservou momentos de alegria e

descontração. No sábado à tarde, du
rante o tradicional café do rei e da rai

nha, o público saboreou um delicioso

cardápio germânico e bebeu a vontade.
Foram distribuídos mais de 30 caixas de

cerveja. A maior parte das despesas do
café é bancada pelas majestades, outra
parte é pelo público, que contribui com
R$10.

Durante os três dias de festa, foram con

sumidos 650 litros de chope e 200 caixas

de cerveja. Além da diversifícada culi
nária germânica, com o tradicional eins
bein (joelho de porco), o schlachtplatte
(joelho de porco com bisteca e salcicha)
e o kassler (bisteca defumada com arroz,

batata chucrute, salsicha e raiz forte) ..

O momento mais esperado da festa foi a

busca do rei e da rainha Andréas e

Alzira Horongoso. Andréas foi o me

lhor atirador das competições de 2006,
e por conseqüência, a esposa Alzira,
tornou-se a rainha. Já o melhor atira
dor deste ano foi Dietmar Eichstadth,
de três disparos ele fez um tiro central o

que lhe rendeu o título de rei. Lize

Eichstadth, esposa de Dietmar, foi elei
ta a nova rainha. As majestades devem
ajudar na preparação da festa do ano

que vem, com a doação de 16 caixas de

cervejas para o café do rei. Para o ano

que vem, a Sociedad� pretende am

pliar o salão para ter capacidade de
atender um público maior. "Nosso

objetivo é chegar a sete mil pessoas no
ano que vem", revelaHelle.

ORIGEM - A Festa do Rei tem origem
no século 14, na Alemanha. Ma

nuscritos em pergaminho do ano de
1426 já relatavam os grupos de tiro

presentes no País. Cada aldeia tinha
um grupo de cidadãos encarregados
pela defesa do local. Anualmente ha
via uma festa na qual se escolhia o

melhor atirador. Esta tradição veio

com os imigrantes e se proliferou junto
as comunidade alemães no Brasil.

ANDRÉAS FOI O
REI E ALZIRA
HORONGOSO

A RAINHA DESTA

EDiÇÃO DO
EVENTO

Dica de Sanduíche:

"Wraps"
com tomate seco!

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

",-"
Aguardamos o sabor de sua visita!

Alameda 25, sala 11
.. %

Fone 3055 2229 i �c
Marechal Deodoro da Fonsecà, 191
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SAMU
Uma coisa começa a ficar
evidente: os serviços oferecidos

pelo Samu não servem para
atender a contente uma cidade
com o contexto

socioeconômico de Jaraguá do
Sul. O atendimento inicial (via
telefone), centralizado em

Joinville por gente burocrática e

que não conhece a realidade

jaraguaense, já resultou em

inúmeras reclamações e até em

mortes que, na época do
atendimento pelo Corpo de

Bombeiros, não ocorriam. O

paciente está, muitas vezes, em

estado grave, o atendente do
Samu faz mil e uma perguntas
(descabidas) e pessoas acabam
morrendo nesse tempo

desperdiçado. Estranho
também o silêncio dos
bombeiros locais com a

inaptidão do Samu e ate penso
se ainda é vantagem (para a

população) o convênio com essa

gente, pois já está provado que o
modelo antigo funcionava
melhor.

O QUE DIZ O LEITOR ...
"Concordo com você em

número, gênero e grau, na

indignação. contra o serviço
prestado pela NET JARAGUÁ.
O dia que estes "caras" tiverem

que enfrentar os Tribunais em

demandas coletivas (um grande
número de autores e/ou réus)
por afronta ao Direito do

Consumidor, eles vão se

arrepender amargamente. Eles

esquecem que a legislação do
Consumidor é protecionista
(protege sempre o consumidor)
e aplica pesadas penas aos seus

infratores. Parafraseando o

amigo, quem viver, verá!"

(Ricardo Barichello).

PESAR
A coluna lamenta com

profundo pesar o falecimento
do amigo, o sr. EDMUNDO
ERNESTO OBENAUS, pai do
nosso querido amigo Paulo

Obenaus, ocorrido ontem pela
manhã. O velório está sendo
realizado no Cemitério

Municipal de Joinville, Capela
na 3 à Rua Ottokar Doerffel, 91
e o enterro será realizado hoje,
às 10 horas. Os pêsames do
colunista à família enlutada. Paz
àsuaalma.

STAMMTISCH
A comissão organizadora da
Stamm tisch entregou ontem

três cheques no valor de R$
1.700,00, cada um, totalizando

R$ 5.100,00 para as seguintes
entidades de Jaraguá do Sul:
Casa de Apoio Padre Aloísio

Boieng, Rotary Club Jaraguá e

Novo Amanhã. Esse valor

provém da sobra das inscrições
da 5' edição da festa que
aconteceu dia 28 de julho em

Jaraguá do Sul.

SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.com,br)
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.. TE CONTEU
No próximo dia 26 de agosto a Orquestra Filarmônica de Jaraguá
do Sul, sob a regência e direção de Daniel Bortjolossi se

apresenta no Teatro Juarez Machado, em Joinville. A entrada é
franca.
**

Hoje quem apaga velinhas, corta o bolo e recebe o coro de
parabéns é VivianeMichelak. Os nossos maiores cumprimentos.
**

O empresário Márcio e Vera Marcatto estão acompanhando de
perto os preparativos para o casamento da filha, a farmacêutica
Ana Paula Marcatto, com o médico Eduardo "Dema" Demarchi,
que se realizano próximo dia 8 de setembro.
**

O cantor Enéias Raasch estará na Feijoada do Moa com o

repertório; João Bosco, Toquinho, Baden, e muitas de suas

composições.
**

O gourmet Tato Branco deu um tempo na cozinha e está dando
umgira pela serra gaúcha. No programa, além demuito trabalho,
ele está revendo amigos, parentes e curtindo as delicias do Rio
Grande do Sul.
**

.

O mês de agosto já não é mais considerado tão bicho papão
assim. Só neste ano, em Jaraguá do Sul, presenciei três
casamentos. Coisas que na década passada era raro. Novos

tempos, novos pensamentos, né? Ou não?
**

E o meu abraso de hoje cheio de energias positivas vai para o

amigo Mauri Jacobi, que é leitor assíduo da coluna e não perde
uma festa promovida par este colunista.
**

- Ecomessa,fui!!!!!

o ator global Ricardo Tozzi, que atualmente atua na novela Malhação é presença

garantida na 6" Feijoada do Moa

TÁPODENDO
O meu amigo Ademir da Don Genaro, está mais feliz que ganso novo na lagoa. O motivo de

tanta felicidade é que as bandas que se apresentarão na Feijoada do Moa, serão presença vips
durante jantar em sua pizzaria.

, PARA DESCONTRAIR
Velhinha puxa o braço do velhinho seu marido e cochicha: - Olha meú véio, eu soltei

um pum e ninguém ouviu...

- Olhaminha véia - responde o marido - Vamos agora ali naquele supermercado para
comprar pilha nova para o teu aparelho do ouvido ...

o abalizado médico jaraguaense Dr. Wanderley RebeloSilva, recebe hoje os abraços
e o carinho dos amigos, familiares e colegas de trabalho pela estréia da idade nova

II DICA DE QUARTA' " FRASE DO DIA

Curtir MPB no bar
daSCAR

A morte do homem começa
no instante em que ele
desiste de aprender.
- Albino Teixeira

o casal amigo Egan e Marli Hopus, lá da Lanchonete
Pelicano, preparando festa daquelas, para setembro, com o

grupo U2 cover de São Paulo.
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Os Simpsons (Dub)
(15h30, 17h40, 19h30:21 h20
Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
(Sáb/Dom/Qua)
• Cine Shopping 2
Ratatouille
(16h40 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h20, 16h40 - Sáb/Dom/Qua)

Duro de Matar 4.0
(19h, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3 ,

Treze Homens e um Novo Segredo
(19h, 21 h20 - Todos os dias)

J

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(16h20 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 16h20 - Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

., Cine Cidade 1
Os Simpsons (Dub)

.

04h,15h45, 17h3�19h15,21h
- Todos os dias)
• Cine Cidade 2
Raiatouille
(16h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(13h40, 16h - Sáb/Dom/Qua)

Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(21 h -r Todos os dias)

Transformers (Dub)
(18h20 - Todos os dias)
• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30-
Todos os dias)
• Cine Mueller 2
Sem Reservas
(14h15, 16h50, 19h, 21 h15 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Duro de matar 4.0
(14h, 16h30, 19h15 - Sex/Sáb)
(14h, 16h30, 19h15, 21 h45
- Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)

O Ultimato Bourne
(21 h45 - Sex/Sáb)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
O Ultimato Bõume
(21 h40 - Sex/Sáb)

Duro de matar 4.0
(14h1 O, 16h40,. 19h1 O-Todos os dias)

.

• Cine Neumarkt 3
Harry Potter e a Ordem da Fênix (Dub)
(13h4o, 16h2o - Todos os dias).

Sem Reservas
(19h4o, 22h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
O Despertar de uma Paixão

. (16h1 O, 19h2b, 21 h50 - Todos os dias)

Ratatouille (Dub) .

(13h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
A volta do todo Poderoso
(14h, 16h30, 19h50 - Todos os dias)

Ela é a poderosa
(21h45 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
Os Simpsons (Leg).
(15h, 17h, 19h, 21h - Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Nossa Senhora Rainha
São Felipe Benicia
Santo André de Fiésole

EFEMÉRIDES
Dia do Folclore
Dia do Religioso
Dia do Supervisor Educacional

1911
o mais famoso retrato pintada por
Leonardo da Vinci, Mona Lisa, é
roubado do museu do Louvre.

1976
Morre em acidente na rodovia Rio-São
Paulo, Juscelino Kubitschek,
presidente do Brasil de 1956 a 1961.

199'4
Um incêndio destrói 300 mil metros

quadrados de duas reservas
ambientais pertencentes à Copasa, em
Belo Horizonte.

2003
A terceira versão do veiculo lançador
de satélites do programa espacial
brasileiro explode três dias antes do
lançamento e mata os 21 técnicos que
trabalhavam na base espacial de
Alcântara MA.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável em Santa Catarina
Tempo firme com nevoeiros ao

amanhecer e presença de sol em lodo
o Estado no decorrer do dia.
Temperatura baixa na madrugada e

manhã, com formação de geada nas

áreas mais elevadas do estado. Vento
de leste a nordeste, fraco a moderado.

do Sul e Regíão

Rodeio Crioulo de Jaraguá
acontece .em agosto
o Correio do Povo, edição de 15 a 21 de agosto de 1987,
informava que o então secretário estadual da Agricultura
e do Abastecimento havia assinado portaria liberando a

realização de feiras e eventos pecuários no Estado,
suspensa no início de junho, como medida preventiva ao

surto da febre aftosa que atingiu o Rio Grande do Sul
naquele ano. Com isto, ficava garantida a realização, de
28 a 30 de agosto, do VI Rodeio Crioulo de Jaraguá do
Sul, na Sede campestre do CTG Laço Jaraguaense, em
Três Rios do Sul, cuja infra-estrutura havia sido
melhorada e ampliada para melhor acolher os CTGs
participantes e o público. A programação começava dia

28, com recepção dos CTGs, prosseguindo com desfile
pelas ruas centrais da cidade.

Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br
__;;_

O ac�ente sem v�:S�e-u�trem e �
uma perua Kombi, no dia 14 de agosto, i

por volta das 14 horas, no B
.

Verde, em Ja

O CUC DO lEITOR
H---

UTILIDADE PÚBLICA
VOLUNTÁRIO
O cw (Centro de Valorização
da Vida) promove seleção de
voluntários no dia 25 de agosto, às
14 horas, na sala da Liga Jaraguaense
de Futebol, na Rodoviária.

\ '6
� CHAPECÓ
I\!1N: 10· iMAA: 23'

\

6
.tAGES

QUINTA

6
SEXTA

6
SÁBADO 6'MiN: W C MiN: 17" C MiN: 18" C

.

MAx: 26" C MAx: 28· C . MAX: 24" C
Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

HOJE

6MiN: 12° C
MAX: 24·C
Sol com nuvens

• Fases da lua

M1NGUÀflTE NOVA CRESCENTE

�ZO/8
CHEIA

028/8

22/8
Ademar Vieira

Adriana da Silva Clemente

Aline dos Santos

Benajamim G. de Magalhóes
Junior

Cíntia Mara Eggert
Clarice Karim Fischer Zilse

Darci Rosa Janssen

Débora Machado Lampert
Deise Daiane Weller

Durval Marcatto Junior

Edson Raduenz

Ermita Ramalho de Souza

Gilberto Atanásio da Costa

Leandro S. Silva

Leandro Wosniak

Maigrid Simone E. Michalach

Maisa I. Pomianowsky
Marcelo Jensen

Maria Fernanda Tambozetti

Monize Hanemann

Rivaldo Bana

Ueslei Adriano Sutil

Virgilio Luis Klein

INSCRiÇÕES
As inscrlçôes para a 2a Stammtisch
de Schroeder já estão abertas.
O evento acontece no dia 15 de
setembro, das 10 às 17 horas
na Rua Paulo Jabn.

6
FLORIANÓPOLIS .

MiN: WI MÁ)(: 24°
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Eterna Magia'
Inácia estranha ao ver Nina chorando

abraçada a Conrado. Eva reclama com

Zilda por causa da duração do sortilégio.
Zilâa se irrita por Flávio ter dito isto a

Eva e nega que seja verdade. Mauro

beija Pérola e a pede em casamento.
Pérola termina tudo com Mauro, que
finge estar magoado. Lucas acusa

Conrado de querer ficar com Eva e Nina,
e manda que ele volte para Dublin. Max
.e Pérola se beijam. Eurico se oferece

para aproximar Conrado do advogado
Guilherme Freire. Marta pede que Clara
ache seu diário. Eva pergunta com quem
a ·filha está falando.

Sete Pecados
Carla revela a Régis que Elvira não está

grávida. Régis fica furioso e diz a Elvira

que só vai se casar por piedade. Elvira
desiste de se casar com Régis. Reginaldo
apresenta Beatriz a Eurípedes, um

especialista. em línguas antigas.
Custódia percebe que Daniela está
interessada no pergaminho e desconfia
de suas intenções. Régis diz a Elvira
que ela vai ter de se casar com ele, para
poupá-lo de uma humilhação. Os dois
discutem e Elvira foge eorrendo. Régis
vai atrás dela, furioso. Elvira entra no

carro de Rodolfo e pede que ele a leve
embora dali.

Paraíso Tropical
Alice conta tudo a Daniel, mas se recusa

a ir à reunião do conselho. Sheila vê
Alice saindo da sala de Daniel e avisa

.

Olavo. Betina conta todo o plano de Bebel

para Urbano. O conselho decide demitir
Daniel. Urbano conta a armação de Bebel

para Marion. Lutero pede que Alice não
incrimine Olavo, pois ele está envolvido
no golpe. Alice não atende ao telefonema
de Daniel. Marion pede para Cláudio
marcar um encontro com Betina na suíte
de Alice. Marion e Alice exigem que
Betína conte tudo para Olavo, senão

acabam a sua relação com Urbano.

luz do Sol
Drica retorna bêbada para casa, Juarez
a acolhe, cuida dela e não permite que
ninguém a veja naquele estado. Lorena
vai até a cadeia falar com Agenor e diz

que pode ajudá-lo a sair da prisão. Drica
sai de casa escondida e se encontra

com os "Revoltados", que estão

preparando bombas caseiras. Juarez

pede ajuda a Georgi para controlar Dríca,
Van avisa a Lorena que Marcelo irá com
toda a família no talk show de Nina.
Isabela e Vicente passeiam no shopping.
Estranho, Parafina e Modelão armam

bombas no shopping, perto do local
reservado para o talk show de

Luckystar.

Vidas Opostas
Miguel conta à isis que estava falando
com Joana e que ela está em perigo.
Jacson pede que Torres vá buscar
Joana. Joana arruma suas coisas para
fugir do morro. Nogueira segue Erínia.
Ela pára o carro num farol e Noqueíra
aponta sua arma para ela. Joana passa
na casa de Rosária para se despedir e

liga para Miguel, que promete protegê
la. Nogueira manda Erínia tirar a roupa.
Joana está indo embora, mas é
barrada por Mafafo e três soldados de
Jacson. Miguel espera Joana na

pracinha, quando seu celular toca e

Roberto avisa que Jacson impediu
Joana de sair do morro.

ocorreiodopoyo@9càrrejôdopoVo·Êom.br
.
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PERSONAGEM
Samara Felippo entrará em

breve na novela Sete
Pecados, da Globo.
Segundo O jornal Extra, a
moça será Fernanda,
cunhada de Vicente,
personagem vivido por
Marcelo Novaes. Na
trama, ela se apaixonará
pelo professor e vai
disputar seu amor com

Miriam (Gabriela Duarte).
Recentemente, Samara
interpretou a perversa
Vandinha na novela
O Profeta.

SUDOKU

SOBRE O JOGO .

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

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em
cada quadrado de 3x�.

DIVIRTA-SE

Me dá um dinheiro
Passeando com o marido na rua, a mulher lhe pede uma moeda:
- Pra que você quer uma moeda?
- Para dar pra aquele cego ali... Responde ela, apontando um homem

maltrapilho, de ó,Çulos escuros, sentado na calçada.
- Será que vale a pena?
- Ele me pareceu muito necessitado, pois me implorou: "Pelo amor de
Deus, minha bela senhora, me dê uma moedinha!"
- Toma lá, então! - disse o marido, entregando-lhe uma moeda. - Esse
homem deve ser cego mesmo!

.
.

APROVEITANDO
Em entrevista ao jornal
Folha de S. Pauto, íris
admitiu que ainda estáno

topo da carreira.

Seguindo a melhor linha
do "se melhorar estraga",
a caipira afirmou que tem

noção de que a partir de
agora sua fama só vai
para baixo até que ela
vire uma ex-BBB
anônima. A loira contou
ainda que não tem tempo
para namorar e que está
atrás de uma casa nova

em São Paulo.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
o dia de hoje está bem melhor para o ariano mas não mais tranqüilo, no sentido geral pois as tensões no céu ag�am seu

temperamento. Controle então sua impulsividade que pode estar em ana hoje. Isso não quer dizer que nao deva seguir seus
instintos, principalmente no que diz respeito a crenças ou atividades religiosas.

Touro (21/4 a 20/5)
Taurino, fique ligado hoje que Vênus, planeta regente de seu signo está em tensão com a Lua e Urano e pede cuidado com

seus atos e reações. Controle seu ciúme e sua possessividade hoje. Seu desejo de "ter" a pessoa amada pode acabar
atrapalhando um bom relacionamento que haja entre vocês. Ao invés disso, viva o amor intensamente.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Você hoje está mais romântico com a Lua nansítando pela sua área de relacionamento e isso estimula seu desejo de viver
uma relação intensa. Porém a energia elétJica no céu pode deixá-lo nervoso. Procure ficar atento para não idealizar demais
a pessoa amada. Lembre-se que ela também é humana e passivel de imperieições.

Câncer (21/6 a 21/7)
o canceriano pode viver um dia produtivo para desenvolver algumas tarefas, mas não deve se estressar com a Lua
tensionada por Vênus e Urano. Seria legal que hoje você se dedicasse mais à sua saúde e bem estar pessoal. Se organizar
bem seu tempo, encontrará um espaço na sua agenda para ir ao médico e fazer uma consulta de rotna,

Leão (22n a 22/8)
A previsão de hole para os leoninos é que se integrem com a energia cósmica. Se você tiver filhos seu dia pode ser mu�o
favorável para viver momentos de muita alegria na companhia deles. Se esse não for seu caso, aprovete para namorar ou

paquerar alguém nova. Vista uma roupa legal e saia 'para se divertir e paquerar

Virgem (23/8 a 22/9)
o dia suçere.ao virginiano que se envolva em assuntos de familia. E importante que você dê um mergulho na sua história'
familiar e descubra, através das experiências positivas, o a tem ajudado a ser tão organizada e prática no dia-a-dia.
Aprove�e para mudar o que tem sido necessário nestes tempos e você não teve coragem.

Libra (23/9 a 22/10)
Se você trabalhar na área de comunicação ou é professor, o dia pode ser muno proveítoso, Apenas seja mais diplomático
do que já é na hora de se expressar, pois as energias no céu com seu regente Vênus em tensão com a Lua o impulsiona a .

ser mais rápido e nem tão agradável. Você terá a chance de mostrar que sabe desempenhar suas funções.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Este é um dia para dêsafiá-Io a manter sua auto-esfírna em ana, e isso é sempre muito posnvo principalmente para você
que tem uma personalidade tão forte. Procure fazer uso de seus talentos, em medo de perder o que iá conquistou. E
possível que você encontre uma nova forma de ganhar dinheiro. Você pode ganhar ou gastar inesperadamente.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Com mais um dia de Lua em seu signo e o contato dela com Urano, talvez as pessoas achem que você está muito instável.
O que você deve fazer é se manter no seu otimismo pois 'sabe que com esse seu sorriso alegre você pode convencê-Ias de
que o que se passa é que você quer apenas uma experiência diferente da rotina.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A Lua hoje ocupa uma área de seu mapa que pede isolamento. Isso será importante para ouvir seu coração. Tente fazer um
pouco de relaxamento e rnedtação, mesmo que você não ache isso muto prático. Através dessa prática você descobrirá a

utilidade que esses momentos podem ter para você se equilibrar. Você tem que conhecer práticas diferentes.

Aquário (21/1 a 18/2)
O dia de hoje mostra muita novidade, principalmente com o planeta Urano, seu regente, em aspectos importantes no céu.
Será um bom momento para você mostrar seu potencial, principalmente se trabalhar com informática ou intemet Pode ser

que você encontre uma nova maneira de desenvolver um sistema e isso a ajude profissionalmente.

Peixes (19/2 a 19/3)
O pisciano é conhecido por ser s"nsivel, porém devemos observar o quanto é ambicioso. Pois bem, holevocê terá chance
de ser observado hoje. Seu lado compassivo e generoso está sendo reconhecido e isso lhe dará um acalento para seu

coração devoto e sonhador. Apenas cuide para não parecer idealista demais. Fique ligado à sua volta,

SOlUÇÃOr

lti ��_,�� DEANÁLlSES CLiNICAS LTDA.
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Um produto 100% natural e estimulante
sexual para homllns e mulheres

DISK ENTREGA GRATIS; 3370 2525

Dr. Waldemiro Mazutflcheo, 67
Centro • Jaraguá do Sul

(47) 3371.0882

Confira 110SS0S

Petfomes importados
tE a {inlia áe Contratipos
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TAXAS DE SEGURANÇA
ALBERTO NEVES/ALESC

CLJ da Assembléia aprovou o máximo de 11 % sobre as taxas

Governo recua

e baixa as taxas
Valores não podem
ultrapassar 11%,
afirma deputado

FLORIANÓPOLIS
AComissão de Constituição e

Justiça da Assembléia Legislativa
aprovou ontem, 21, o substitutivo
global aoProjeto de Lei 229/07, do
Executivo, que altera dispositivos
da Lei 7.541/88, que dispõe sobre
taxas estaduais da Secretaria de
Estado da Segurança Pública. No
projeto original algumas taxas

tinham reajuste de até 9.000%, o.
que gerou muita discussão entre

os parlamentares.
Diante das reclamações, o

governo voltou atrás,
reconhecendo, conforme declarou
o deputado João Henrique Blasi

(pMDB) , líder do governo naAL
e autordo substitutivo, aexistência
de impropriedades e inadequações
namatéria. "Em função disso, não
haverá aumento da carga tributária
e apenas a correçãomonetáriapelo
IPCA dos anos de 2005, 2006 e

primeiro semestre de 2007, com
valores que não ultrapassarão os

11%", afirmouBlasi. Foi aprovado
também o Projeto de Lei 333/07,
do' deputado Marcos Vieira

(PSDB), que autoriza regime
especial de atendimento, para fins
de renda e emprego; às mulheres
vítimas de violência conjugal. O
projeto estabelece regime de
assistência especial no âmbito dos
órgãos públicos do governo

çatarinense ligados aos programas
de geração de emprego e renda,
às mulheres que sofrem maus

tratos dentro de casa e que têm

dificuldades de inserção no

mercado de trabalho.
Determina também que sejam

� destinadas até 20% das vagas
anuais para cursos de capacitação
e qualificação profissional sob sua

administração; até 20% dos
encaminhamentosmensaispara as

vagas de empregos formais
oferecidas pelas empresas, alémde
dar assistência direta ou através de
consultorias especializadas cna

montagem demicronegócíos.

se terá primeiro
blog de Governo

FLORIANÓPOLIS
O Estado de Santa Catarina

será o primeiro do País a ter um

blog sobre Governo Eletrônico,
o EgovBlog, que entrou em

operação no início da semana.

I} http://egovblog.ciasc.gov.br/

fÇ>i construído com o objetivo de
convidar os agentes públicos a

'opinarem, esclarecendo e in

formando sobre várias inicia

tivas de Governo Eletrônico

que estão em andamento em

Santa Catarina. Os conteúdos
são selecionados por um grupo
de diferentes áreas do governo
estadual, que se reúne quin
zenalmente para traçar as

linhas centrais.

redacao@ocoTTpjodopovo,com,br

Pelo Estado

Associação des Diários do Interior - ADlfsc colunaadi@cnrsc.com.br
-_._---_.�_._.. --.----_._-_.�----_._._._-_._ _._ �._--_ .. _. __ _-. __ .. _ _----_._._._--_._-----_ .. _ _. __ ._._-_._-_ .. _--_. __ .

CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FLORlANÚPOLIS

Livre
JornalA Gazeta de São Bento do Sul publicou
na edição do último dia 17 balanço de ações
judiciais ingressadas contra a publicação. A
matéria lista casos em que as mesmas foram .

julgadas improcedentes. "Inconformismos
de alguns, vontade de tirar vantagens de ou
tros, o fato é que a A Gazeta invariavelmente
tem comprovado na Justiça o compromisso
com a verdade'; diz a matéria. Uma salva de
palmas à imprensa livre de Santa Catarina.

TVAL
Tucano Serafim Venzon propôs à mesa dire
tora da Alesc que municípios de SC possam
utilizar o canal para divulgar suas atividades.
A idéia é excelente, mas evitar que o canal
se torne ínstrumento de propaganda eleito
ral é ponto importante a ser analisado.

Novela [1']
o deputado Joares Ponticelli (PP) já não
conta mais com dez minutos para uso da
palavra na tribuna da Alesc. Pelo menos

dois deles já estão comprometidos. Servem
para passar e repassar imagens do depu
tado Manoel Mata (PMDB) ofertando sua

renúncia. Para a matinê de hoje, o pepista
promete passar vídeo da "Novela da Serra
do Faxlnal" conforme seu anúncio.

Novela [2]
"Daqui a pouco eu posso ficar desconfiado';
ironizou Mata fazendo referência ao "vale a

pena ver de novo" promovido pelo vice-lí
der da bancada progressista."Ele (Ponticelli)
não pode ficar sem me ver. Até quando eu

não estou aqui ele passa imagens minhas
no telão'; completou.

Limpa
Deputado Nilson Gonçalves (PSDB) disse
na tribuna da Alesc ontem que "muitos que
foram mortos em Joinville não valiam o

feijão que comiam': Informações dão con-

,BA.]sc
I Associação dos Diários do Interior

Caderninho
Já está na fachada da Fiesc a página em

." branco onde serão escritos os nomes
dos parlamentares de SC que votarem

pela renovação da CPMF. A federação
lança sexta-feira (24), durante reunião da
diretoria, manifesto contra a manutenção
da taxa. Para evitar que a CPMF termine
em dezembro, o governo precisa que o

Congresso aprove emenda em debate.
Presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia
(PT-SPl, já adiantou nos bastidores que a

prorrogação é dada como certa.

ta de 40 assassinatos no município desde o
início deste ano. O parlamentar classificou
as ocorrências como uma possível "limpa';
já que as características dos crimes indicam
que na sua maioria as vitimas seriam pesso
as em situação de risco. Comentários dessa
ordem muitas vezes são pintados com cores

xenófobas e são, no mínimo, temerosos.

Teia
Supremo Tribunal Federal começa a apre
ciar hoje denúncia contra os envolvidos n.o

esquema do "rnensalão" Entre os acusados
estão os ex-ministros José Dirceu, Ander
son Adauto e Luiz Gushiken e o ex-diretor
do Banco do Brasil Henrique Pizzolato. Em
resposta' à nuvem de tranqüilidade que o

Governo' Federal tem tentado espalhar às

vésperas do julgamento, o líder do PPS na

Câmara, Fernando Coruja (SC), disse que
"não há como separar o governo Lula do
mensalão porque este foi um instrumento
utilizado para obter maioria no Congresso':
Para Coruja, a formação de uma "teia de S(.1S

tentação" aos governos baseada no conven
cimento político está hoje restrita aos livros
de História. "Os governos, hoje, não fazem
mais maioria embasados em políticas pú
blicas, mas em benefícios que passam por
cargos, emendas e ministérios'; disse.

Nasbancas
O Anuário Valor 1000, que destaca as mil
maiores empresas do país - editado pelo
Jornal Valor Econômico, edição de agosto de
2007 - aponta a SCGAS como a melhor em
presa do Sul do Brasil no setor de Petróleo e

Gás. No âmbito nacional, a empresa catari
nense está em sétimo lugar. Na publicação a

SCGAS aparece ainda como terceira no cres
cimento sustentável. Já na revista Exame,
que acaba de chegar às bancas, a empresa
aparece como primeira do Estado no item

Rentabilidade, em 2° no item riqueza criada
por empregado e em 3° em crescimento.

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

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

Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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NÚMERO NÃO DEVE SER AMPLIADO
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Bolsa Família está mais

presente na área urbana
o índicp subiu dp

65,8% para 69,2%
pm rPlação a 2005

BRASíLIA
O número de famílias

beneficiadas pelo Bolsa
Família residentes em áreas

urbanas aumentou em

relação às que moram em

zonas rurais, de acordo com

um levantamento divulgado
ontem pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e

Combate à Fome. Em 2005, o
percentual era de 65,8%,
enquanto neste ano o índice
subiu para 69,2%.

Em 2007, o programa
atingiu a meta inicial com o

'atendimento de 11,1 milhões
de famílias. De acordo com a

secretária Nacional de Renda
de Cidadania do ministério,
Rosani Cunha, este número
não deve ser ampliado. "O
governo pretende integrar
outras ações públicas para

que estas famílias saiam 'do
I

estado de pobreza", disse.
Entre as políticas públicas

a serem implementadas estão

DIVULGAÇÃO

Famílias da área urbana são mais da metade dos beneficiados pela bolsa

saneamento básico e coleta
de lixo. Segundo a pesquisa, .

63,6% das famílias atendidas
em 2007 não têm serviços de
escoamento sanitário, embora
este índice tenha sido maior

em 2005. Naquele ano, 66,1%
não tinham acesso ao serviço.

A pesquisa revela ainda que
50% dos responsáveis legais não
trabalham e 92% deles são

mulheres. Quanto ao grau de

instrução, 60% são analfabetos
ou estudaram até a 4ª série.

Lançado em 2003, o Bola
Família se destina a domi
cílios onde a renda seja de até

R$ 120 por mês. Os valores do
benefício variam entre R$ 18
a R$ 112. Para este ano, o

orçamento do programa é de

R$ 8,75 bilhões.

Crescem ameaças via internet a pequenas empresas
sÃO PAULO

Uma pesquisa realizada

pela Vasco Data Security
International Inc. identificou
as ameaças existentes na

internet para as pequenas e

médias empresas ligadas à rede
mundial. O levantamento
revelou que uma das principais
ameças para as PMEs são os

spams. Durante um ano, a

fornecedora de soluções
monitorou 400 empresas e

descobriu que, em janeiro de

2006,64% dos e-mails enviados

para as companhias eram

spams. Em dezembro de 2006,
este número subiu para 85%.

Também foi significativo o

aumento de tentativas de acesso
à rede local, que em 12 meses

cresceu de 15% para 40%. Por
meio desses acessos, é possível
que hackers enviem spam com o

nome dos próprios usuários ou

instalem vírus capazes de
identificar senhas, por exemplo.
A pesquisa revelou ainda

que, muitas vezes, o funcionário
mal orientado é responsável
pela instalação de programas

caçadores de senhas. Em

janeiro de 2006, 3% dos sites

acessados pelos empregados
geraram tentativas mal
intencionadas de ataque. Este

número subiu para 77% em

dezembro. Apenas o número de
vírus nos computadores das

empresas apresentou queda.
Em janeiro de 2006, a pesquisa
identificou 111 tipos diferentes
de pragas virtuais. J á em

dezembro do mesmo ano, o

número caiu para 95.
No entanto, a pesquisa alerta

para o fato de que a ameaça de

contaminação está cada vez

maior, já que grande parte dos
vírus chegam as empresas por e

mails,
.

e o tráfego de mensagens

cresceu de aproximadamente 6
. milhões em janeiro para 20
milhões em dezembro.

Quase 40 mil benefícios atrasados
serão pagos no próximo mês
BRASíLIA
A Justiça Federal pagará

atrasados (revisões que não foram
pagas nos últimos cinco anos) a

39.189 aposentados e pensionistas
nomês que vem. Os segurados do
INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social) que receberão os

atrasados já ganharam na Justiça
a ação que pedia aumento do
benefício.

Em todo o Brasil, serão

liberados R$ 228 milhões para

pagamento dos atrasados. Assim,
emmédia, no País, cada segurado
receberáR$ 5.821.A liberação do
dinheiro começaráPor voltadodia
10de setembro, nas agências da
Caixa Econômica Federal. Para
sacar o dinheiro, será preciso
apresentar o documento de
identidade e um comprovante do
benefício pago pela Previdência
Social. As duas principais revisões
a que os aposentados têm direito
são a de URV (Unidade Real de

Valor), com reajuste de até

39,67%, e a de ORTN (Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro

Nacional), que pode dar aumento
de até 62,55%.
A partir do dia 25 de julho, a

Justiça Fed�ral padronizou o

cálculo para corrigir os atrasados
de ações contra a Previdência. A

correçãodeve ser agorapelo INPC
(Índice Nacional de Preços ao

Consumidor), mais 1% ao mês.

Antes, alguns juízes usavamo IGP
DI (Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna), mais a

aplicação de 0,5% ao mês.

Parao consultorprevidenciário
Newton Conde, a padronização
beneficia o segurado, pois a taxa

de 1% ao mês aumenta o valor da

revisão, que 'pode engordar até
13%. Quem teve agora um

reajuste de R$ 200, referente a

uma ação pedida em agosto de
2002, vai receber, pelo novo

cálculo,R$17.517,l1.
CESAR JUNKES

o dinheiro poderá ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal

lula dará a

palavra final
BRASíLIA
A decisão de permitirou não o

bloqueio dagravaçãode programas
na TV digital será tomada pelo
presidente Lula. Como os mi

nistros do Comitê de Desen
volvimento da TV digital não
chegam a um consenso sobre o

assunto, a questão deverá ser

apresentada ao presidente que é

quem dará a palavra final sobre
o assunto. O bloqueio é rei

vindicado pelas emissoras de

televisão, que alegam que, com

as transmissões em sinal digital,
o telespectador poderia regravar
programas com a qualidade de
DVD e revendê-los. A proposta.
das emissoras é permitir o blo

queio de alguns programas. Eles
poderão ser "baixados" para a

televisão do telespectador, que
poderá vê-los várias vezes depois,
mas não copiá-los ern umDVD,
por exemplo.
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[PElO M.U".CRISE AÉREA

Controlador de vôo defende Trabalho em fábricas da
China é brutal, diz grupo

a desmilitarização do setor sos _e as condições' de vida, humi
lhantes", disse o relatório.

. O relatório coincide com um

período de crescente observação das
exportações chinesas devido a

preocupações de segurança.
A China também foi criticada pela

segurança de alimentos, drogas e

outras exportações. Autoridades
dizem que a vasta maioria das

exportações do país atende aos

padrões.
O relatórío concluiu que "políticas

de visão curta" levam grandes
empresas a "fazerem vista grossa à

segurança e ignorarem as condições
de trabalho em suas fábricas
fornecedoras também".

Um grupo de direitos dos
trabalhadores disse ter encontrado
"condições brutais" e violações
trabalhistas em otto fábricas
chinesas que fazem brinquedos
para grandes multinacionais.

O grupo China LaborWatch, que
tem base nos Estados Unidos, disse
em um relatório divulgado ontem,
após meses de investigação, que
as empresas chinesas, que
trabalham para empresas globais
como Disney, Bandai e Hasbro, dão
pouco valor "aos padrões mais
básicos do país".

"Salários são baixos, os

benefícios são inexistentes, os

ambientes de trabalho são perigo-

.

Em dppoimpnto à CPI da

Câmara, pie afirmou quP
sistPma 'oppra no limitp'

BRASíLIA
O presidente daFederação das

Associações de Controladores de
Tráfego' Aéreo, sargento Carlos
Trifilio, defendeu ontem, durante
depoimento na CPI da Crise
Aérea da Câmara, a desmili

tarização do controle do tráfego
aéreo. Na avaliação de Trifilio, o
sistema brasileiro, do jeito como

está, "chegou ao seu limite".

Segundo o presidente da fe

deração, o comando do tráfego
aéreo no país é hoje definido
conforme as patentes militares, e
não segue critérios técnicos. "O
sistema sob controle de uma

entidade civil, vinculada ao

Ministério da Defesa, seria o

caminho, na minha opinião",
disse.

Trifilio afirmou que as exigên
cias de treinamento para os con

troladores foram reduzidas pela
Aeronáutica, o que pode com

prometer a segurança de vôo no

país. ''A Aeronáutica reduziu o

período de estágio prático, que
caiu de 90 para 20 horas. Alguém
assinou isso e vai ser respon
sabilizado", afirmou. "Um contro-

. lador precisa ter quatro anos de
treinamento.Nãodápara fazerem

Deputados acompanharam o depoimento do presidente da FACTA

é um dos profissionais afastados.

"Hoje, acredito que o Brasil

precisa mais de mim como

controladordo que comomilitar".
CURSOS - O presidente

da federação disse também que
não são oferecidos cursos

regulares de inglês aos

operadores de vôo. Trifilio
ressaltou, no entanto, que há
uma recomendação para que os

controladores tenham
conhecimento "nível 4" do
idioma. Segundo ele, o inglês
"fazmuita falta" no dia-a-dia do
controle de tráfego aéreo. (G1)

/ "
um ano so.

'

De acordo com o sargento, os

problemas técnicos do sistema

brasileiro - como as diferenças en
tre os softwares usados nas regiões
do país, que nem sempre "con
versam" entre si - e os problemas
de recursos humanos fazem com

que o controle aéreo esteja
"desgastado e operandono limite".

Segundo ele, os problemas de
administração do tráfego aéreo
refletem-se também no afas

tame�to de 30 controladores que
são acusados de exercer "liderança
negativa" sobre a categoria. Trifilio

Pronasci quer atingir jovens em situação de risco MORTOS E DESAPARECIDOS Pelo menos 29 pessoas morreram e

14 estão desaparecidas no sudoeste da China após a passagem do
tufão Sepat, que chegou à região no dia 19. Cerca de 150 mil
pessoas estão desabrigadas, Os prejuízos chegam a US$ 17,86
milhões, segundo as autoridades locais.

BRASíLIA
Jovens entre 15 e 29 anos que

já cometeram algum-crime ou

estão à beira da criminalidade
sâo o principal alvo do Pronasci
- Programa Nacional de Se

gurança e Cidadania.
"A juvenTude que é cliente'

deste programa é a juventude
que não quer ir para os programas
sociais porque está ganha
culturalmente para o caminho da

infração e da criminalidade. É

para homens ,e 4,4 mil para
mulheres. Apenas.. no ano que
vem deve entrar em operação
pelo menos um novo presídio
qualificado em cada uma das 11

regiões metropolitanas benefi
ciadas pelo Pronasci. O objetivo
damedidá é separar os presos por
faixa etária e por tipode crime,
para evitar que jovens que
cometeram pequenos delitos
sofram influência do crime

organizado. (Agência Brasil)

uma pequena parcela da ju
ventude que está sendo
instrumentalizada pelo crime'

organizado ou pela própria
família j á em situação de
criminalidade", afirmou o

ministro da Justiça, Tarso
Genro, na cerimônia de

'lançamento doprograma.
Entre as ações previstas está

a construção de 93 novos

presídios, até 2012 para jovens
entre 18 e 24 anos - 3.3.040 vagas

AJUDA INTERNACIONAL A ONU enviou equipes de socorro para o
_

Peru com o objetivo de coordenar a ajuda internacional às vítimas'
do terremoto da semana passada, que deixou mais de 500 mortos e

176 mil sem teto. A organização prepara também um pedido para
conseguir fundos para os desabrigados.

VULCÃO ATIVO Lavas e nuvens de vapor do vulcão Karanqetanq
estão ameaçando vilarejos ao leste da Indonésia. O Serviço de
Vulcanologia do país, disse que a lava já se espalhou por mais de
1,5 quilômetro abaixo do vulcão, nas direções oeste e sul, onde
estão dezenas de vilas.
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Junto com lenísio,
ele faz exames hoje
em São Paulo

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SU l
Pelo menos 45 dias parado.

Esse é o primeirodiagnóstico da
lesão no joelho direito do craque
Falcão. Ontem ele passou o dia
com o fisioterapeuta da Malwee
e da Seleção Brasileira, Renato
Miguel, para programar os

exames que serão feitos hoje em
São Paulo, junto com omédico
da Seleção Brasileira de Futsal

e os médicos do São Paulo

O CORREIOESPORTIVO·

Futebol Clube. Sem dor e sem

inchaço no local, Falcão.
acredita que pode estar de volta
nas finais da Liga Futsal,
programadas para o final de
setembro ou começo de outubro.

''A primeira coisa que veío

na minha cabeça foi de que
seria ligamento e que eu ficaria
sete meses parado", disse o

camisa 12 da Malwee. "Vi a

fíbula fora do lugar quando
entrei no vestiário. Mas, na hora
do banho, ouvi um estalo, ela
voltou e as dores passaram",
lembrou ele, citando que esta é

a lesão mais grave da carreira.

Falcão torce contra a cirurgia.

Cr-aque da Malw'ee vira personagem

RECUPERAÇÃO: PROBLEMA NA FiBULA

Falcão virou personagem in
fantil. Falcãozinho, criado pela
agência Decisão Comunicação,
foi inspirado no ídolo do futsal e
daMalwee.A idéia surgiu do ca
rinho que o jogador recebe do

público, de todas as faixas etá

rias. Agora, Falcãozinho vai

brilhar em brínquedos.jnaterial
escolar, nos quadrinhos, games,
internet" entre outros. e ainda

ajudar crianças carentes.

Parte dos recursos arreca

dados com o licenciamento do

personagem será utilizado para
financiar o Instituto 12, ideali
zado por Falcão. O Instituto 12

vai atender centenas de crianças

carentes promovendo o espírito
de equipe, colaboração e respei
tomútuo preparando para a'vida
através do esporte, aulas de in

formática, arte, música, e con

ceitos de cidadania de forma
lúdica contribuindo para a

formação física, intelectual,
social e emocional da criança.

Somente no 'ano de 2006 o

setor de licenciamento de
marcasmovimentou 2,7 bilhões
e prevê até o final de 2007-0
crescimento de 11%, os números
são da Abral (Associação Bra
sileira de Licenciamento). Essa
foi a forma que Falcão encontrou

para viabilizar Q Instituto 12 e

esporte@ocorreiodopovo.com.br

PIERD RAGAZZI

"Se não tiver rompimento não

será necessário. Uma operação
me tiraria por mais de dois
meses", comentou.

Para São Paulo, viajam
também Lenísio, com uma lesão
na panturrilha direita, e o

fisioterapeuta da Malwee, Re
nato Miguel. Mas a frustração
do craque é evidente. "Estava
num bom momento. E logo
quando poderemos jogar as

finais da Liga em Jaragu á do
Sul. Espero voltar o mais rápido
possível", afirmou.

Falcãozjnho terá cunho beneficente

atender crianças carentes corrr

esporte e cultura.O personagem
Falcãozinho tem a sua imagem
associada à atitude vencedora

.

de Falcão e seu carisma conquis
tado em quadra e fora dela ..

LINHA DE FUNDO

.. -
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Jogos do Sesi
Neste firn-ríe-sernana, mesmo com os Jogos Regionais do Senai, seguem
as competições dos Jogos do Sesi. No futsal masculino, duas partidas
pela 8a rodada, a partir das 8h no Ginásio do Sesi - Sasse x Searae Elian

x Ciluma. No Futset master, a partir das 8h30, acontece as semifinais
entre Duas Rodas x Malwee e WEG x Marisol. No basquete, o título ficou
com a WEG, que venceu a Malwee por 46x33 na final. No vôlei de praia
masculino, a WEG B levou a melhor na decisão, sobre as Duas Rodas e,

no. próximo sábado, acontece a disputa do feminino, na SER Marisol. E
nesta sexta-feira começam as disputas do bolão 23 na Arweg.

Coroa
Começa neste sábado o 70 Coroa
Bom de Bola. Serão quatro
partidas no Estádio João Marcatto,
que será dividido em dois

campos, para disputas
simufiâneas. Às 14h45 jogam
Botafogo x Automóveis Jaraguá e

Vila RaU/Bazar do Rau x Kalahari.
Na seqüência jogam Automóveis
Rausis -x Arsepum e Chapeação
Jaraguá x Karlache/Aurora.

Massaranduba
Fim-de-semana movimentado no

esporte de Massaranduba.

Sábado, a partir das 14h30,
acontecem as finais do Municipal
de Futsal Sub-21 no ginásio. No

'

campo, que fica ao lado, será
realizada a etapa municipal do
Moleque Bom de Bola, onde os

campeões, no masculino e

feminino, representam a cidade
na fase microrregional.

.

Emerson troca o

Real pelo Milan
REAL MADRI

O volante Emerson defen
derá o Milan nesta temporada.
O jogador, que assinou contrato
de dois anos com o clube
italiano ontem, já acertou a

transferência e o Real Madrid,
seu ex-clube, também aceitou

a proposta. Esta será a terceira

passagem de Emerson pela
Itália. Ele foi campeão italiano
em 2001, pela Roma, e em 2005
e 2006, pela [uventus. Ano
passado, em sua primeira
temporada na Espanha, o

volante conquistou o Espanhol
pelo Real Madrid.

"Já está tudo acertado e estou
aguardando apenas a chegada
do presidente do Milan para
assinaro contrato e oficializarmos
o negócio", disse Emerson, que
disputou as Copas doMundo de

Schroeder
A partir deste sábado, 15

equipes disputam o título do

Municipal de Futsal em

Schroeder. Seis partidas, que
começam às 15h, movimentam
a primeira rodada. Um dia antes
três jogos abrem o Municipal
Master de Futsal e, também no

sábado, acontece a segunda
rodada do Municipal de Bocha

para Casais.

Vôlei
Segue até o dia 29 o prazo final
de inscrição para o Campeonato
Aberto de Vôlei Masculino de

Jaraguá do Sul. Os interessados
devem procurar o professor
Cézar de Oliveira, FIO telefone
3372-2789 ou pelo e-mail
cezarol@terra.com.br. O valor é
de R$ 11 ° por equipe e a

competição acontecerá em

setembro.

Falcão espera estar de volta para as finais da Liga Futsal e acredita que não precisa de cirurgia no joelho direito

Falcão pode ficar fora das

quadras por até 45 días

Emerson volta para Itália
.

1998, na França, e de 2006, na
Alemanha. ''Acho que sou um .

privilegiado por jogar mais uma
vez em um dosmaiores clubes do
mundo, já que não é fácil ter a

oportunidade de defender
camisas tão tradicionais", disse.
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JJ Bordados (branco) goleou o Rio Molha por 4x1 e é um dos vice-líderes da Segunda Divisão

Ponte Preta vence de' novo e

é líder da Segunda Divisão
Dos nove clubes,
apenas o Tupy não
estreou na competição

JARAGUÃ DO SUL
A Ponte Preta começou

com tudo nó Campeonato
Amador da Segunda Divisão,
promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol. O

alvinegro do Bairro Rio da Luz
venceu o Garibaldi, fora de

casa, por 3xO, e é o líder isolado
da competição, com seis

pontos. Três equipes dividem a

segunda colocação com três

pontos - a Kiferro, que não

jogou, o Rio Cerro que fez 3xO
na Vil� Rau, e o JJ Bordados,
que goleou o Rio Molha por
Axl. Apenas o Tupy ainda não

estreou na competição.
Nos aspirantes, a Vila Rau

venceu o Rio Cerro por 2x 1 e

, lidera com seis pontos. O 11
. Bordados, que fez 2xO no Rio

Molha, é o segundo, com
_fi".

quatro. O terceiro lugar é da

Galvanização Batisti/JB, que
tem três e folgou na rodada. No
outro jogo, Garibaldi e Ponte
Preta ficaram no 1xl.

Escolinhas
No fim-de-semana também

foram definidos os semifinalistas

do Campeonato de Escolinhas.
Na categoria pré-mirim, as

partidas serão entre O Pequeno
e a Bola x Craques do Futuro e

Escolinha do Flamengo x CT
Falcão 12. No mirim. ficou

Craques do Futuro x Guara
mirim e CT Falcão 12 x O Pe

queno e a Bola. No infantil as
semifinais sâo O Pequeno e a

Bola xCT Falcão 12 e Escolinha
da Vila Rau x Escolinha do
Flamengo. Por fim, no juvenil, os
jogos serão Escolinha do Flamen-

.

go x CT Falcão 12 e O Pequeno
e a Bola x Escolinha daVila Rau.
A data das partidas será divul

gada ainda nesta semana.

Bicicross conquista 11 troféus no Sul-Brasneiro
JARAGUÃ DO SUL

Os pilotos de [araguá doSul
conquistaram, em Brusque, 11
troféus no Sul-Brasileiro de
Bicicross. Na Equipe [araguaen
se, os campeões foram Leonardo
Miranda (categorias boys 15 e

cruizer 15/16), júlia Eleotério
(girls 6), FelipeGonçalves (crui
zer 12), Guilherme Bourscheidt
(boys 14) e Eduardo Rainert

(junior men). Pela Associação
Jaraguaense, os troféus ficaram
com LuizMarckiewicz (boys 16),
LeonardoSpredemann (!JoyS 11),
Eduardo Spredemann (boyi'7),
Vinicius da Silva (boys 8) eNelso
da Silva (cruizer40/44). Guilherme, Nei, Eduardo eleandro foram campeões no fim-de-semana

,
-

Kaká e Ronaldinho ficam no banco no

único coletivo antes do amistoso
MONTPELUER

Kaká e Ronaldinho terão
'

mesmo que batalhar novamente

para serem titulares da seleção
brasileira. Ontem, no único
treino da equipe antes do
amistoso contra a Argélia, em
Montpellier, Dunga escalou o

time apenas com jogadores que
participaram da conquista da

Cópa América, em julho.
Osmeio-campistas de Milan

e Barcelona, assim, devem

começar na reserva o amistoso

diante dos africanos, hoje, às

13h30 (horário de Brasília).
Afinal, desde a Copa América o

treinador afirma que os atletas

presentes no torneio na

Venezuela estavam em van

tagem em relação aos. demais.
Melhor para Elano e Júlio
Baptista, que formaram o meio-

.

campo ao lado de Mineiro e

[osué, A formação do setor,

inclusive, segue o padrão mais

defensivo usado na Copa
América, desfalcado apenas por
Gilberto Silva, que está

lesionado..
Sem ,poder contar com os

zagueiros Juan e Lúcio, além do

lateral-esquerdo Gilberto,
também machucados, Dunga
testou a defesa comAlex silvá e

Naldo. Kléber; do Santos, herdou
a vaga na esquerda. No gol, Júlio
César também trabalhou como

reserva. Ausente da Copa

Dunga preferiu escalar os jogadores
Que participaram da Copa América

América por estar machucado,
o goleiro da Intemazionale de
Milão vê Doni, titular na

Venezuela, crescer no conceito
.

de Dunga e sua comissão

técnica.

A equipe suplente escalada
no. treino desta terça-feira teve

outra novidade. Devido ao corte
.

de última hora de Gilberto, a

seleção precisou utilizar um

jogador de um time local para
compor o time reserva, que
venceu o coletivo por 3xO. Os
gols foram marcados pelo
atacante Rafael Sobis e pelos
zagueiros Thiago Silva e

Miranda. Os defensores,
inclusive, integram pela primeira
vez a equipe principal da seleção
brasileira.
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