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MíNIMA MÁXIMA

Dunga convoca

seleção para os
"'. .

. proxlmos Jogos
.

AUstateve poucas alterações'
-

em relação ao grupo que enfrentou
_ a Argélia. A maior novidade foi o .

retorno do atacante Afonso.

• P�GlNA'15

Hélio dos Santos
recebe homenagem
dos vereadores
• PÁGINA 7

Moacir Bertoldi

apresenta defesa
e nega alteração
• PÁGINA 4
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• EDITORIAL

A crise nos hospitais
Se há algo que o Brasil e

mesmo Santa Catarina não

consegue resolver é a crise

croruca nos hospitais.
Diariamente em Florianópolis
são registradas filas de
ambulâncias de prefeituras de
todo o Estado em volta dos

grandes hospitais, como o Celso
Ramos. São cenas degradantes,
de pessoas doentes que viajam
centenas de quilômetros em

busca de atendimento. O
senador Raimundo Colombo

(DEM) registrou da tribuna do
Senado esta crise dos hospitais,
abordando também as difi
culdades enfrentadas, em todo

país, pelos 150 milhões de
usuários do SUS, "que levam um

ano para conseguir consulta
médica, dois ou três para fazer
exames e até mais nos exames

Cenas degradantes, de pessoas
doentes que viajam centenas

de quilômetros em busca de
atendimento"

de alta complexidade".
Com a experiência de

prefeito, o senador catarinense
discorreu sobre as enormes filas
do SUS, a espera interminável e
os riscos para a saúde e a vida,
que assustam usuários. "É
impossível aos hospitais tra

balharem com uma tabela

corrigida, até hoje, em 37,7%,
enquanto a correção do IGPM

chega a 418%, do preço da

gasolina a
_

528% e da energia
elétrica, que os hospitais também
consomem, a 595,53%", pon-

derou. Colombomostrou, ainda,
que o SUS, desligado da

realidade, paga R$ 7,55 por
consulta médica, enquanto os

planos de saúde pagam, em
média, R$ 32,00, e os particulares
pagam valorsuperioraR$I00,OO
por consulta. "Inviabiliza, com
isso, os empreendimentos hos

pitalares", disse:
"Os hospitais não podem;

evidentemente, absorver

prejuízos da ordem de mais de
460% nos atendimentos da
saúde pública", acrescentou.
"Então, não há como evitar o

colapso _que o Governo insiste

em ignorar, pelo menos em

parte, já que o ministro da
Saúde reconheceu a defasa

gem e afirmou que vai haver

reajuste ... no ano que vem". É'
de chorar.

• PONTO DE VISTA

CPMF - Chegou a

hora da verdade
A sociedade organizada des

pertou, nos últimos dias, para
uma atitude que emmuito lem
bra alguns episódios recentes do

.
País.A luta pelas Diretas Já, que
mareou a redemocratização, o
movimento Cara Pintadas, que
culminou como afastamento de
um Presidente da República,
mostraram o quanto se conse

gue com a mobilização da
sociedade.

Agora, estamos diante de
mais um desafio, a rejeição da
CPMF - Contribuição Provisó
ria sobreMovimentação Finan
ceira, que tem vida útil à ex

pirar-se em 31 de dezembro.

Depende de nós darmos a

extrema-unção definitiva a esse

mecanismo impositivo que,

efetivamente, se transformou
em mais um pesado tributo da

já nefasta carga tributária.
As entidades representativas

de vários segmentos já se

<'

• Paulo César Chiodini,
presidente da ACIJS -

Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul

argumentação pró-manuten
çãodaCPME

Na nossa região, refletindo
um movimento nacional, a

posição é frontalmente contra
mais esse tributo. Chega de im

postos. O que precisamos é da'

redução damáquina pública, do
fim dos escândalos que solapam
recursos públicos que poderiam
ser aplicados em projetos nas

áreas de infra-estrutura, saúde,
educação.

As entidades organizadas do
Estado, como Fiesc e Facisc, já
se posicionaram. Na nossa re

gião, o setor produtivo também
quer uma tomada de decisão em

relação ao assunto. Para isso,
nossas entidades estão semani

festando e cobrando dos nossos

representantes na Câmara e no

Senado o voto contrário.

Chegou a hora de saber

quem de fato está a favor ou
contra a da CPMF.

• DO LEITOR

Os boxeadores 'que voltaram
O artigo "Eles pediram para

voltar.. " publicado num jornal de
Joinville em 20/08/2007, trata os

boxeadores cubanos como "de

portados" para justificar a afir

mação de que nosso governo está
ao serviço do "ditador FidelCas
tro". Como sociólogo, não con
sigo ficar incólume ao impacto
de uma versão carregada de

juízos de valores,muito ao gosto
da mídia conservadora. Na

verdade, não existe nenhuma

portaria ou decreto que configure
o caso como "deportação". Os
cubanosGuillermoRigndeaux e
Erislandy Lara nunca tiveram

muita certeza do que estavam

fazendo.
A saída dos atletas da Vila

do Pan-Americano foimais uma
aventura vulgar do que outra

coisa. Misteriosamente, os dois

esportistas apareceram na região
dos lagos, numa pousada de Praia
Seca.' acompanhados do em

presário alemãoThomasDoering
e um cubano surgido do nada.

Estes, num arroubo de ge
nerosidade, teriam dado di
nheiro aos pugilistas para des
frutarem das maravilhas do

capitalismo tropical. Nossos
amigos oprimidos aproveitaram

cada minuto das delicias bur

guesas, cheias de riso, sexo e cer

veja. As damas de companhia
ainda estão saboreando o di
nheiro -que ganharam dos luta
dores da nação caribenha. Foram
cinco dias de felicidade. Tanta
fartura deixa qualquer um

louco, não é?
O magnífico sonho só ter

minou quando os cubanos foram
abandonados na pousada pelo
alemão e seus comparsas, que
saíram do país candidamente. As
promessas de glória e dinheiro
eterno talvez tenham deixado de
interessar a empresa Black Star,
idealizadora do projeto de levar
os pugilistas para Alemanha.

Quando nossos amigos sen

tiram a falta dos gerenciadores
beneficentes, no final do entar

decer aconchegante da Praia
Seca, foram caminhando até a

Prefeitura de Araruama. O ce

lular pré-pago que tinham ga
nhado dos "amigos" serviu para
chamar a polícia. Os aconteci

mentos posteriores todos já
sabem. Pobres cubanos, foram
enganados pelo diabo germâ
nico, na terra de Fausto.

posicionaram contra a conti

nuidade da CPMF e repetir os
motivos seria redundante. Uma

reportagem divulgada recente
mente torna claro que não é a

CPMF que vai resolver os pro
blemas de caixa do governo.
Pois segundo o discurso do

próprio Governo, nunca o País
esteve em situação tão positiva
no aspecto de desempenho
econômico, alcançando supe
rávits aqui e acolá, em pra
ticamente todos os setores. Na

mesma reportagem publicada
na grande imprensa, a infor

mação de que 'apenas nos

primeiros seis meses do ano, a

arrecadação de tributos e de
outras receitas (inclusive,
previdenciárias) cresceu, em

termos reais, R$ 26 bilhões,
poucomenos do que se recolhe
anualmente com a CPMF (R$
32 bilhões em 2006)', coloca
uma pá de cal em qualquer

VictorAlberto Danich, sociólogo

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

Políticos e. jornalistas
"Numa capital onde havia mais jornalistas -cerca de 1.400- do que
congressistas e onde os colunistas podem ficar no poder durante décadas,
enquanto os políticos vêm e vão, há um desejo compreensível de parte dos

políticos de cooperar com a imprensa, lisonjeá-Ia e, se possível, confundir
com confidências os jornalistas mais importantes ou críticos. Contudo, um
dos resultados da cooperação íntima entre a imprensa e o governo é que
acabam, freqüentemente, protegendo os interesses um do outro, e não os do

público que supostamente representam".
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Perigoso?
Para odeputadoDarcideMatoS

(DEM), vender flores, plantas e

alimentos em um mesmo esta

belecimento é caso de saúde

pública. Por isso, apresentou
projeto proibindo a comercia

'Iizaçâotlesses itens emum.mesmo

local. O que pode disseminar
.

doenças, entende ele.

"Enrolado
Mesmo não tendo sido candi

dato a deputado federal- regis
trou candidatura, retirou mas

não oficializou junto ao TRE- o

presidente da Ujam, Luiz Hirs-
'

chen (PSB) pode se tomar ine

legível em 2008 por não ter pres
tado contas. Da campanha que
nãohouve.

Sumiu
Poronde andará o ex-secretário

da Fazenda, Max Bornholdt,
amigo íntimo do governador Luiz
Henrique, padrinho do filho dele,
Rodrigo (PDT), que é vice

prefeito de [oinville? É acusado de
envolvimento no desvio de R$ 2
milhões captados pela Secretaria

que dirigia para eventos.

Segurança 1
Vice-govemador.Leonel Pavan

(PSDB), tem explicação no

mínimo intrigante para o fato de
Santa Catarina ter ficado de fora,
nesse ano, dos R$ 5,7 bilhões que
o governo federal vai investir na

segurança pública até. 2010.

Segundo ele, é porque a cri

minalidade está sob controle.

Segurança 2
A 15ª Delegacia Regional já

.

tem mais de 10 mil Boletins de
Ocorrências registrados. Setemil
emjaraguá doSul, compopulação
de 140 mil, habitantes, e outros

2.429�ÍnGuaramirim,com 30nill
habitantes.Q governador vai ou
vir isso quando visitar a Expofeira
no final de semana.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Positivo
Com reserva para 16 mil litros, o Hotel Ibis, de Blumenau.é o

único prédio comercial da cidade a ter sistema de captação das

águas das chuvas. Usadas na limpeza de calçadas, irrigação de

jardins e vasos sanitários. Economia explícita de água tratada.

Ampliando
Em Blumenau a Câmara analisaprojeto que impõe tecnologias

nas novas edificações.Vasos sanitários" com volume reduzido de

descarga, chuveiros e lavatórios de volumes fixos e torneiras

dotadas de arejadores. E captação das águas das chuvas.

MICHELE NUNES DE OLIVEIRA / GVG

Operação Verão
Ocomando da Polícia Militar já prepara a "Operação Veraneio

2007/2008".Terá um custo de R$ 8,996 milhões, com o

envolvimento dequase 12 mil dos policiais em atividade.Mas
Q valor pode passar para R$ 11 milhões com a inclusão da
"Operação Festas de Outubro". A ação é desenvolvida em um

período de cinco meses, de dezembro � abril, em quàse todo o

Estado. O problema estános recursos, que, hoje, nãoé?,istem.O
,

comando-geral da Polícia Militar vai encaminhar a conta ao

Comitê Gestor e ao governador Luiz Henrique, que já tem
conhecimento da situação.

Aqui também
EmJaraguá aCâmara aprovou projetos semelhantes dos vereadores

Ronaldo Raulino (PTB) e Maristela Meriel (PT do B).Mas ambos
voltados ao aproveitamento das chuvas em edificações industriais e

residenciais .

É lícito?
Aumenta a irritação de usuários da Net ele [araguá, Siná;l.vira e

, mexe, ruim, atendimento idem e, agora, imposição ge apateiho
"�o

.

decodificador. Quem não aceitar vai ncar sem sinal. Que lei é essa em
que se baseiam? E quando suprimem um canal substituindo por:outra
porcaria, como sâo quase todos os canais, sem qualquer'aviso, pode?

Carros zero
.,

.Às 10h30 do.dia.S de setembro, em pregão. presencial, a Se
" cretaria de Adminisração.abre propostas para a' comrpa de
veículos de fabricação ano 2007., zeroquilômetro; para oFundo
Muni�íp�lde Saúde. Investimento previsto é de R$ 58.630,00.

Bilhões 1
Pelasmais de 800 agências bancárias de SantaCatarina passam

anualmente cerca de R$ 26 bilhões em forma de operações
financeiras, de crédito, poupança e depósitos. Blumenau é líder
em operações de crédito, com R$ 4,2 bilhões. Jaraguá do Sul

aparece em quarto no rankingcom R$ 1,11 bilhão.

Bilhões 2
Canguru (52,9%), Vega do Sul (52,5%), WEG

Exportadora (42,8%), SCGás (38,0%) e Amanco (34,2%)
são as grandes empresas que mais cresceram em Santa
Catarina nos dois últimos anos. Juntas, faturaram US$ 26
bilhões em 2006. Ou 6,5% a mais que em 2005.

A conferir
Dia 10 de setembro, na Assembléia Legislativa, às 14 horas,

audiência pública sobre o artigo 171'daConstituição do Estado,
que trata da concessão de bolsas de estudo a universitários.

The End
Com amorte do publicitário Horácio Braun, o famoso Bistrô -

'. 69, instalado no shopping Neumarkt, em Blumenau, desde
sua inauguração há 13 anos, encerra as atividades dia 1 º de
setembro. Em show com 16 bandas de todos os gêneros.

Gratuito
Comissão de Educação,'Cultura e Desporto da Assembléia'

aprovou projeto do deputado [orginhoMelo (PSDB), proibindo
a cobrança de taxa pela expedição de diploma universitário em
instituições privadas. Votação em plenário ainda não tem data.
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DeputadaOdetedeJesus (l?RB),'evangélica, anda tíririca.
Porque alei ri:º 1 Li�5J99, de autoria dela: não é cumprida .

A .leí reza tivre �cêsso;;'de ministros 'de cultos- r:eltgi6s0s e

seus prepostos a ho�p:it�is par;ipregações e. visitasa pacientes.
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COMISSÃO PROCESSANTE
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Defesa do prefeito contra
denúncia está na Câmara
Inconstitucionalidade
material I? alegação
da Procuradoria

CELSO MACHADO
. JARAGUÁ DO SUL

No último dia do prazo

estipulado-para que o prefeito
apresentasse defesa contra

denúnciaprotocolada pelaUjam
(União Jaraguaense de Mora

dores), que expirou na quarta
feira, 22, o documento chegou
às mãos da Comissão Proces
sante. São quase 20 laudas de

argumentações. A Ujam, repre
sentada pelo seu presidente Luiz
Hirschen, acusando o Executivo
de ter prorrogado, sem autoriza

ção do Legislativo, o prazo para

que a Viação Canarinho con

clua obras previstas no projeto
Transjaraguá ..O prazo anterior

era 31 de dezembro. Há cerca

de 'três meses Câmara e prefei
tura trocam acusações mútuas,
embora o ex-ProcuradorGeral do

Município, Jurandyr Bertoldi,
irmão do prefeito, tenha admitido
em entrevista ao O Correio do

Povo, que a alteração tinha sido
feita na prefeitura. O prefeito
desmente e imputa ao Legislati
vo amudança do prazo. Bertoldi
disse em entrevista coletiva que

Prefeito Bertoldi: "Alguém (na Câmara) pôs a mão em cima disso"

"alguém pôs a mão em cima

disso", em referência a suspeita
pessoal de que tudo tenha sido
uma armação contra ele produ
zida no Legislativo. Ontem,
,Marquardt disse o contexto da
defesa'baseia-se em inconstitu

cionalidade material para o

pedido de abertura de processo

para cassação do prefeito apro
vado pela Câmara. "O pedido
baseia-se na lei 8429/92, que
trata de improbidade adminis
trativa, assunto que só pode ser

tratado pelo Judiciário", susten
tou. Ao Legislativo, emendou o

Procurador, cabe tratar sobre
crime de responsabilidade e

improbidades previstas no

Decreto Lei 201/67. "E, mais que
isso, apontar em qual dos incisos
do artigo 4º do mesmo Decreto
o prefeito incorreu". O Procura
dor usa o mesmo documento

para argumentar que a abertura

processo de cassação exige votos
favoráveis de 2/3 terços dos
vereadores e nãomaioria simples
como ocorreu, o que caracteriza,
segundo Marquardt, outra

inconstitucionalidade, "a
formal".

Comissão tem cinco dias para analisar a defesa
O vereador Jurandir Mi

chels (PV), membro da Comis
são Processante, afirmou publi
camente que 'a alteração (feita
ainda quando o atual presi
dente da Fesporte, Carione Pa

vanello, presidia o legislativo)
foi aprovada pela Câmara,
inclusive com voto dele próprio.
A Canarinho, quando da

renovação da concessão do

serviço por mais dez anos,

comprometeu-se a investir R$
3,7 milhões em obras, entre elas
a construção de um novo

terminal urbano central, 180

abrigos para passageiros emini
terminais nos bairros que terão

transporte integrado numa

primeira etapa. Afora os abrigos,
nenhuma outra orba saiu do

papel até hoje.
Ontem, o presidente da

Comissão' Processante, vereador
Dieter Janssen (PPJ, confitmou
o recebebimento da defesa na

quinta-feira à noite e disse que,
. agora, a Comissão Processante
tem cinco dias para analisar o
documento e decidir se arquiva
ou leva a denúncia para vota

ção em plenário. (CM)'

CÉSAR JUNKES

Michels: alteração na Câmara

PMOB quer disputar a prefeitura
. em 2008 com candidato próprio
JARAGuÁ DO SUL

"O povo já tem saudades do
PMDB na prefeitura". A frase é

do presidente do diretório

municipal do partido, Carlos
Chiodini, dita logo após reunião
realizada na terça-feira à noite na

sociedade Acaraí, uma da série

programada para debater as

eleições de 2008, e leva a crer em

candidatura própria à sucessão de
. Moacir Bertoldi (PR).

Man.tida a postura, caem por
terra conversações já travadas para
uma possível filiação doprefeito ao
PMDB, ou da vice Rosemeire Va
sel (sempartido), o que justificaria
formalmente uma aproximação
dos peemedebistas ao governo do
município.A última vez que opar
tido disputou a prefeitura foi em
2000, com amulherdo ex-deputa
do Ivo Konell, Cecília Konell.

O vice era o médico otorrino

laringologista Nelson Eischtad.

Naquele ano venceu o tucano

lrineu Pasold, que tinha como vice
o atual prefeito Moacir Bertoldi.
O PT chegou em terceiro com

chapapura: DioneiWalterdaSilva
eAmbrósio LinoBecker. Chiodini,
candidato a deputado estadualem
2006 (foi a primeira vez que

Chiodini é nome cotado no partido

concorreu a cargo eletivo) obteve
24.549 votos, dos quais 9.548 nas

umas de [araguá do Sul, aparece
como nome do partido para

encabeçar a chapa majoritária
que, provavelmente, terá a par
ceria de outro partido.

Nas próximas duas semanas o
PMDB pretende se reunir com

dirigentes de outras siglas para
medir a possibilidade de chapa
mista. Com o maior número de
filiados na cidade, o partido tam
bém preza a eleição proporcional.
A idéia, segundoChiodini, é lançar
uma relação de candidatos à Câ
mara de Vereadores representada
emcadabairro.O prazo de filiação
para quem quiser se candidatar é
30 de setembro. (CM)

I

Diretoria do PSB deixa o partido
e fala em traição de deputado
JARAGuÁ DO SUL

O ex-vereador Ivo Petras Ko

nell, que presidiaoPSBdeJaraguá
do Sul, o secretário executivo
EmersonGonçalves e opresidente
da Ujam, Luiz Hirschen, estão
deixando o comando do partido,
agora sob a presidência do
secretário de Administração do

prefeito Bertoldi, Celso Pírmanrr,
o Há cerca de dois meses, por

interferência do presidente
estadual da sigla e deputado fe
deral Dialma Berger, o comando
dopartido foi oferecido aoprefeito
em troca de apoio de projetos do
município na Câmara dos De

putados. Bertoldi aceitou a

negociação e indicou Pirmann

para a presidência. A atual

diretoria, de oposição ferrenha ao

chefe do executivo e apanhada de
surpresa, decidiu abandonar o

partido."Fomos traídos pelo
deputado Berger e, morahnente,
não há como ficar no partido",
afirmou Hirschen.

Gonçalves, outro a deixar o

partido, lembra que a posição do

grupo é a de continuar a ser

oposição "àquilo que está aí",
referindo-se ao governomunicipal
e possíveis candidaturas majori
tárias. O deputado federal Ciro

Gomes, mais os presidentes
nacional do PSBEduardoCampos
e estadual Djalma Berger vêm a

Jaraguá dia 17 de setembroquando
a nova executiva provisória do

partido será referendada. (eM)
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Aumento no número de furtos
deixa. Schroeder em alerta
Prl.'fl.'ito acrl.'dita quI.'
novo dl.'ll.'gado dl.'vl.'
solucionar casos

OSNI ALVES
SCHROEDER

OS moradores do município
de Schroeder estão acuados
devido ao aumento de mais de
50% no índice de furtos em

comparação com o ano passado.
O número não foi confirmado

pela Polícia Militar, mas é uma

estimativa realizada pelo
gabinete do prefeito Felipe Voigt.
De janeiro até agora, forammais

de 600 boletins de ocorrência.
As empresas familiares são as

grandes vítimas, juntamente A empresa da família de Josiele foi furtada no último final de semana

com os fios de cobre levados das
ruas da cidade.
A empresáriaJosiele Bonetti,

25, faz parte deste índice
alarmante. Ela estava em casa

no último domingo, quando
escutou barulho vindo do pátio
da empresa, que fica na frente
da residência. Ao abrir a porta
de casa, [osiele percebeu que o

escritório estava arrombado.
Foram levadas sete'baterias de
carro, dois aparelhos de teste,
dois aparelhos de solda de

.

estanho e o computador
completo com impressora. A
ação dos bandidos ocorreu

entre19h30 e 20h, mas devido ao
excesso de atendimentos

prestados e por ter somente um

escrivão na delegacia de Polícia
Civil, o BO foi registrado
somente na segunda-feira às

17h30 horas. Na Polícia Militar,
ao todo são 13 soldados que se

alternam para cuidar de toda a

área da cidade que é de 144 mil

quilômetros quadrados com

cerca de 12 mil habitantes.
Preocupados com a alta taxa

de criminalidade, as autoridades
do município se reuniram esta

semana, para discutir a questão

dos roubos e furtos que ocorrem
no município. Cerca de 80

pessoas participaram do encontro
entre políticos, policiais e

populares. O deputado estadual
I Kennedy Nunes (PP) prometeu
levar o assunto para ser debatido

pela Assembléia Legislativa.
Para o prefeito Felipe Voigt,

a chegada de um delegado de
Polícia Civil deve melhorar a

situação. Guilherme Rangel
de Melo Alberto assumirá o .

posto e está acertando os úl
timos detalhes para a trans

ferência.

lojistas festejam aumento de 20% nas vendas
JARAGUÁ DO SUL

Os comerciantes estão come
morando o aumento de cerca de
20% nas vendas de invernoem re

lação ao ano passado. Entre as pe

ças mais vendidas estão jaquetas
e moletons, que agora podem ser

encontrados com bons descontos
devido a proximidade da

primavera.
O gerente de uma loja do

centro, Charles Maciel Pellense,
disse que as vendas na loja foram
cerca de 30% maiores que em

2006. "Até o dia dos pais o

movimento foi excelente. Agora
apostamos nas promoções paradar
continuidade aomovimento até o
fim do inverno", revelou.

O frio que mareou o mês de

agosto também deixou satisfeito
o gerente Edson Vavassori. Ele
afirmou, no entanto, que as

fábricas de roupas não se

prepararam para o frio e o estoque
terminou antes do previsto. "O
frio mais intenso veio de sur

presa e no final faltou merca

doria", comentou.
Mas, estáenganado quem acha

que o frio acabou. A previsão da

Epagri (Empresa de Pesquisa e

Extensão Rural de Santa Ca

tarina), é que a temperatura
fique abaixo dos 20º na mi

crorregião a partir da próxima
quinta-feira, estendendo-se até

fim de agosto.
SHOPPING - Começou.

ontem a promoção "Febre de

Shopping", no Shopping Brei

thaupt. Em várias lojas é possivel
encontrarroupasde inverno como

. jaquetas, com até 50%. de des
conto. (DZ)

Moradores organizam ,protesto
para reivindicar mais segurança
JARAGUÁ DO SUL

Moradores da Tifa Martins

participarão de passeata na Rua

JoséNarloch, BairroTifaMartins,
amanhã, a partir das 9h30. A

manifestação, que começa na

frente doBardoChiquinho e segue
até perto da padaria da Maria

Salete, tem o objetivo de
sensibilizar as autoridades sobre a

necessidade demais segurançano
local. O jovem Hugo Renato da
Silva, 26,morreu ao seratropelado
na via.no último domingo.

Opresidente daAssociação de
Moradores doBairroTiaMartins,
Antônio Dias de Oliveira, disse
que a comunidade pede a

instalação de uma lombada
eletrônica no trecho onde
aconteceram duas mortes nos

últimos dois meses. Outro

problema é o asfalto esburacado, o
que faz OS motoristas desviarem

pelo acostamento.
Aempregada domésticaMaria

do Carmo Viana Leite, 44 anos,

que costuma passar pela José
Narloch todos os dias, disse que o
marido quase foi atropelado por
causa de um buraco no

acostamento. "Ele escorregou e

caiu no meio da rua", relembrou.
A dona-de-casa Simone da
Cunha, 30, comentou que os

motoristas costumam abusar da
velocidade na via e diz que é

preciso instalarumcontrolador de
velocidade. "Nãodeixomaismeus
filhosbrincaremna frente de casa,
com medo que algum carro

descontrolado invada o jardim",
lamentou.

BR-280 - Para exigir mais
segurança naAvenidaWaldemar
Grubba, moradores da rodovia
fizeram passeatano último fim-de
semana e prometeram protestar
todos os sábados, até que sejam

.

feitas melhorias na sinalização. A
decisão foi tornada depoisdamorte
da aposentada Elvira Lange da

.

Costa, 75, atropeladano último dia
14. (DZ)

CESAR JUNKES
1

Ciclistas reclamam de buracos na via Que aumentam o perigo de acidente

Motorista que atropeLou jovem
se apresenta à Polícia CiviL
JARAGUÁ DO SUL

O motorista que atropelou o

jovem Hugo Renato da Silva, 26
anos, na RUâ José Narloch (Tifa
Martins), no domingo passado, e
fugiu sem prestar socorro, se

apresentou nadelegacia de Polícia
Civil na quarta-feira. Valdir·César
Pereira, 26, confessou t�r cometido
o atropelamento, mas afirmou que
não tinha intenção de atingir
Hugo. Segundo a Polícia Civil,

Valdir vai responder em liberdade
porhomicídioculposocomomissão
de socorro.

Hugo foi atingido porumFusca
e jogado contra o portão de uma

.

casa no momento em que

empurrava a bicicleta no

acostamento. O funcionário da

empresa
. Mercúrio estava

acompanhado damulherAndréia
e dos três filhos, que não tiveram
ferimentos graves. (DZ)
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Passeio Ciclístico
O Colégio Bom Jesus Divina Providência promoveamanhã um

passeio ciclístico em homenagem ao Dia dós Pais. O evento, que
deveria ter acontecido na semana passada, foi transferido para
amanhã, devido ao mau tempo. Os ciclistas vão percorrer cerca de
três quilômetros peloCentro da cidade.A concentração é no próprio
Colégio, às 9 horas, e a chegada está prevista para as 11 horas na

Praça Ângelo Piazera. A Banda do Colégio Bom Jesus Divina
Providência vai recepcionar os participantes. Haverá sorteio de
brindes no local. A expectativa é que o evento reúna cerca de 150

pessoas, entre estudantes, pais e comunidade em geral.

Festas
Duas festas de rei e rainha

acontecem em Pomerode no

final de semana. O Clube de

Caça e Tiro Alto do Rio do
Testo (Belz) promove a Festa
de Rei e Rainha do Bolão. O
evento tem início, às 15h, com
as competições. Às 17h30 tem

a busca do Rei e da Rainha, às
21h30 começa o baile com a

banda Adler's Band. Mais

informações no telefone (47)
3387-1717. A outra festa é no
Clube Desportivo Recreativo

Progresso, que realiza a Festa de
Rainha do Tiro. As competições
começam às 17 horas. Após o

jantar tem baile com a Banda
Ritmistas. Outras informações
pelo telefone (47) 9104-2957. Os
ingressos para os dois eventos

custamR$ 5.

Inscrições
Pessoas acima dos 15 anos de

idade, que não sabem ler e

escrever, têm até o dia 10 de
setembro' para se inscreverem

no Programa Santa Catarina
Alfabetizada, desenvolvido
pela Secretaria de Estado da

Educação. Os interessados de
vem procurar os Cejas (Centros'
de Educação de Jovens e

Adultos) de sua região nos

períodos matutino, vesperti
no e noturno. As aulas estão

previstas para iniciarem no dia
15 de setembro nos Cejas, nas
unidades descentralizadas,
escolas municipais parceiras,
centros comunitários e as

sociações de moradores.Ame

ta para essa nova etapa do

Programa é alfabetizar mais 15
<'

mil pessoas.
.

�irculo
Italiano

de.Jar'agtaá do Sul

. i PARLANDO ... PARLANDO .... ECCO!

Atrações do Coral Italiano
Queremos aqui registrar as apresentações realizadas pelo Coral

Italiano, que leva no canto a alegria de nossos antepassados,
demonstrado através das belas canções da Itália. Na realização de nossos

jantares mensais, o Coral esteve presente, bem como em nossa 1 Ti!
Festa Italiana, realizada em julho, no Parque Municipal de Eventos.
Presença na Festitália, em Blumenau, La Sagra, Rodeio, Festa Itliana
em Schroeder, eventos realizados pelos respectivos Círculos. O Coral
Italiano se fará presente na Festa Italiana de São Bento do Sul em 16/
setembro. Parabéns a todos os integrantes do Coral.

Jantar MeÚsal
Na sexta-feira, dia 31 de agosto, acontecerá o tradicionaljantar típico.

italiano, na Sede Social da Entidade. Convide sua família e amigos e

venha saborear uma deliciosa polenta e degustar um bom vinho.

Ingressos podem ser adquiridos na secretária do Círculo, no horário
das 14 às 19:00h, através do telefone 3370.8636.

Mauro Tusset

Depto Comunicação
joàozinhoIúlio Depiné

Presidente

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Reutilização
Máquinas apreendidas pela Receita Federal e que virariam

sucata são recuperadas e ganham importante utilização na área
.

da educação. No Projeto de Reciclagem de Computadores
desenvolvido pela Unisul, as máquinas de caça-níqueis
apreendidas pelaReceita Federal deixam de ser sucatas e passam
a ser computadores, ferramentas importantes na inclusão digital.
O primeiro protótipo já está pronto e os professores e estudantes
voluntários do curso de Sistemas de Informação trabalham para
deixar prontas outras 34 máquinas cedidas.

DIVULGAÇÃO

Curso de informática
O projeto "Inclusão da Terceira Idade na Era Digital" permanece

com inscrições abertas até o final deste mês. O programa prevê a

aulas de informática gratuitas a pessoas com idade a partir de 60
anos. As aulas são ministradas uma vez por semana no Núcleo de

Tecnologia Educacional, que funciona na Escola Albano Kanzler,
no Bairro Nova Brasília. O projeto é viabilizado por uma parceria
entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, através do
Centro de Convivência da Terceira Idade, e a Secretaria de Edu

cação. Os interessados podem se inscrever pelo telefone 3370-7562.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A Empresa Monedo Tecelagem e Transportes Ltda Me, inscrita no CNPJ nº

02.542.222/0001-61 e Inscrição Estadual nº' 253.627.630, estabelecida na

cidade de MassarandubalSC, á Rua Victor Bramorski, 33 Bairro Centro, Cep:
89108-000 comunica o extravio dos seguintes documentos fiscais:

. Notas Fiscais Modelo 1, Serie 1, Numero 1 à 250 .

. Notas Fiscais Modelo 8, Serie U, Numero 1 à 1800 .

A mesma não se responsabiliza pelo uso indevido dos documentos
acima citados.

Massaranduba, 23 de agosto de 2007.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul
Reconhecido pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho
em 21/06168 sob Processo n2 122.070
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225 - Fone/Fax: 3275-0389
89251-620 - JARAGUÁ DO SUL - se

EDITALDECONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, faço saber que no dia 02 de outubro de 2007, no período das

08:00 às 17:00 horas, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul,
serão realizadas eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes"
ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapas que correrá a contar da
publicação do Aviso Resumido deste edital, nos termos do Regimento Eleitoral aprovado
na Assembléia Geral do dia 28 de junho de 1989. O requerimento acompanhado de todos
os documentos exigidos para o registro, será dirigido ao Presideníe da entidade, podendo
ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da
entidade funcionará no período destinado ao registro de chapas, no horário das 08:00 às
16:00 horas onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa habilitada para
atendimento, prestação de informações concernentes ao Processo Eleitoral, recebimento
de documentação e fomecimento do correspondente recibo. A impugnação de candidaturas
deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da publicação do edital com
a relação das chapas registradas. Caso não seja obtido o quorum em primeira convocação,
será convocada nova eleição no prazo de 15 (quinze) dias; sendo válida nesta hipótese,
com a presença de qualquer número de associados eleitores que dela participem.

Jaraguá do Sul, 24 de agosto de 2007.

EDGAR HORNBURG - PRESIDENTE

Furto
Uma TV 29 polegadas, um
OVO, R$1 00, jóias e uma

máquina de lavar foram
furtados de uma residência na

Rua Guilherme Merchelt, no
Ceníro de Corupá. Segundo
testemunhas, um Corsa
branco estava parado em

frente a casa um pouco antes
do furto. Forma realizadas
rondas, mas nada foi
encontrado.

Porte
O passageiro do veículo Omega,
placas CSD-8200, de São Bento
do Sul, estava em atitudes

suspeita, na rua Epitácio
Pessoa, em Jaraguá do Sul.
Segundo testemunhas, ele havia
saído do carro e escondido algo
em um canteiro. A Polícia Militar
foi até o local e abordou o

condutor do carro. No veículo
não foi encontrado nada, mas no
canteiro a PM achou 40 pedras
de crack. Os condutores foram
encaminhados para a Delegacia.

• MEGA SENA
CONCURSO: 895
O -41-43-55,,57-5

• LOTOMANIA

• FEDERAL

CHEGOU
NET VIRTU8 E
BRASILEIRAD.
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HOMENAGEM E DESPEDIDA

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Câmara entregamenção
honrosa ao juiz Hélio
Ex-titular da Vara
criminal vai para a

capital em setembro

DAIANE ZANGHElINI
JARAGUÁ DO SUL
A Câmara de Vereadores de

Jaraguá doSulpromoveu, nanoite
de ontem, homenagem ao ex-ti

tular da VaraCriminal, Infância e

Juventude, Hélio DavidVieira fi
gueira dos Santos. A homenagem
foi proposta pelo presidente da

Câmara, Rudolfo Gesser, já que o
juiz foi promovido e vai integrar o
juizado especial de Florianópolis a
partir de setembro. A Vara Cri
minal, Infância e Juventude do

município está sendo conduzida
pela juíza Patrícia Nolle.

''A. homenagem é uma forma
de agradecer ao juiz Hélio pelo
excelente trabalho que ele reali
zou, possibilitando a recuperação
dos presidiários", disse Gesser. O
vereador Eugênio Garcia elogiou
a postura de Hélio, dizendo que
ele era "imparcial e transparente".
"Perdemos umexcelente profissio
nal,mas sabemos que apromoção

Juiz recebeu homenagem dos vereadores pelo trabalho realizado

dele é merecida", ressaltou.
Para o vereador RonaldoRau

lino, o juiz Hélio deixou um "le

gado-de honradez, firmeza e ho
nestidade". "Só temos a agradecer
pela passagem dele e desejar su
cesso na cam.inhada", disse o

parlamentar.Opresidente doCon
selho Comunitário Penitenciário,
Nilton Zen, afirmou que o em

penho deHélio foidecisivo na im
plantação de atividades para os

detentos. "Foiumaparceriade har
mania e sucesso, com certeza va

mos sentir falta dele", comentou.

Entre as principais conquistas
alcançadas durante os seis anos e

meio em que ficou no município,
Hélio dos Santos citou a não exis

tência de superlotação ou de re

beliões no presídio, devido a apli
cação de penas alternativas para
as pessoas que cometeram crimes

"mais leves".

"Fiquei um período grande
aqui e tive tempo de estabelecer

políticas de trabalho e vê-las fru
tificar, sempre atento ao uso do
direito penal e à questão peniten
ciária", ressaltou o juiz.

ções Ambientais

Estudantes do Ribeirão Molha
revivem lenda do Boi de Mamão
KELlY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
"Uma brincadeira que virou

coisa séria". É dessa forma que o

diretor da Escola RibeirãoMolha,
Claudio Ribeiro, categoriza o

Grupo Boi de Mamão, criado há
15 anos na comunidade para

aproximar os alunos do folclore
brasileiro.O resultado do trabalho
pôde ser visto, ontem, durante as

duas sessões da peça apresentadas
para cerca de 1,5 mil crianças de
23 instituições da rede municipal
de ensino.

Mesmo tento assistido à

encenação outras três vezes, o

estudante Gustavo Krüger, 10,
nem cogitou a idéia de não fazer
parte da platéia. "Eu gosto
porque quase nunca temos a

oportunidade de ver essas

estórias", disse. Já Lucas Kauan,
10, também da Escola Alberto
Bauer, ficou atento a todos os

movimentos da trupe porque não
conheciao enredo contado pelas
64 crianças através da dança,
teatro e cantoria.

No grupo hámais de três anos,

Ana Paula Tavares, 13, já passou

por diversos papéis. Atualmente,
se dedica a tocar percussão. Na
opinião dela, iniciativas como

estas são boas para difundir a

cultura e, também, se divertir.
Porém, para que o objetivo dê
certo, a menina se-junta aos

colegas por duas horas seguidas,
sempre às quintas-feiras.

As encenações. de ontem

lembraram o Dia do Folclore,
comemorado em 22 de agosto.
Elas têm 45 minutos de duração
e devem sair da Escola Ribeirão
Molha no segundo semestre

deste ano. Conforrrie Ribeiro, o
projeto foi aprovado pela
Fundação Catarinense de
Cultura e por isso será levado a

outras entidades de ensino em

breve. As datas e locais ainda
não estão definidos. O
investimento no grupo gira em

tomo dos R$ 24mil, somente em
2007, e vem de empresas da
cidade é da APP da instituição.
Além disso, ele conta com o

auxílio de professores de canto

e percussão e dos atores do Gats.
PIERD RAGAZZI

Alunos da rede municipal assistiram à encenação folclórica

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



G�1isteu (direita), Ivete (embaixo a esquerda) e

Eliana: sucesso na carreira, troca-troca no coração

Hoje o prato
imperdível.

da casa:

Alameda 25, sala 1:1

na DOCE SABOR CONFEITAR�!

FOTOS DIVULGAÇÃO

Mulheres lindas como Eliana, Adriane Galisteu e Ivete Sangalo parecem não ter nascido para o amor.
I,r..

O livro "Divas Apaixonadas" desvenda o mistério sobre porque é tão difícil conciliar sucesso e casamento.

Que homem não gostaria de ter ao lado
uma beldade como Adriane Galisteu, Ivete
Sangalo ou Eliana? A princípio, nenhum
cara em sã consciência desistiria de
mulheres lindas, bem sucedidas e cheias de

personalidade. Mas a realidade amorosa

dessas estrelas não é nenhum conto' de
·
fadas.

· O príncipe encantado não tem tanta vez

porque elas são casadas com o trabalho.
Fadas madrinhas se tornam os assessores,

empresários e produtores que os cercam.

Com tudo isso, como é que um homem

consegue alcançar e conduzir um rela
cionamento com uma diva?

Quem tem medo da toda- poderosa Ivete

Sangalo? Marcus Braga, após um ano de

namoro, não resistiu à pressão de namorar
um furacão como Ivete Sangalo e desistiu
da relação. Reservado e avesso a

· entrevistas, o moreno teria terminado tudo

por não agüentarmais viver ao lado de uma
celebridade.

"A gente tem mania de achar que quem

consegue tudo o que todo mundo parece

querer, como sucesso, dinheiro, prestígio,
beleza, cuidados, etc, também vai conse

guir ser feliz no amor. É claro que as

mulheres mais bonitas vão chamar mais a

atenção dos homens, mas isso não que,
dizer que elas vão ser mais felizes com esses

homens", opina a jornalista Teté Ribeiro,
autora do livro "DIVas Abandonadas"

(EditoraJaboticaba), que conta as histórias
amorosas - e sofridas - de gente como Ma

rilyn Monroe, Jacqueline Keneddy Onas

sis, Tina Turner e LadyDi.

Perto das musas retratadas no livro, a vida
romântica de Ivete, Eliana ou Galisteu até

que não é de se jogar fora. Elas sempre estão
namorando, mas até hoje não conseguiram
constituir uma família - sonho que todas já
declararam ter. Em parte isso se deve à

quantidade de trabalho. É aquela história,
"azar no amor, sorte no jogo".

Para Teté Ribeiro, ser apaixonada pela
carreira é, basicamente, como ser apaixo
nada por um homem. "As mulheres que se

destacam tanto em suas carreiras a ponto
de virar mesmo uma celebridade por mui-

I
tos anos, e não a musa de um só verão,
conseguem isso com muita garra, muito

trabalho, muita dedicação - com muita

paixão, mas pelo trabalho. E o dia só tem 24
horas, a semana só tem sete dias, não dá pra
se dedicar 100% a vários projetos ao mesmo
tempo. Quando você se apaixona; não
parece que todo o resto fica em segundo
plano? E se sua carreira é sua paixão ... ".
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SOCIAL

ROMÁRIO E MIRO
Enquanto o craque Romário foi

homenageado no Rió de

Janeiro, com uma estátua no

estádio João Januário, pela sua

passagem memorável no Vasco
da Gama epelos seus mil gols
convertidos durante sua

carreira, aqui em Jaraguá do sul
aconteceu um fato parecido,
mas muito inusitado. O
folclórico e ex- craque de futebol
Miro Maba, que jogava na

posição de goleiro, também foi

homenageado. Miro recebeu
dos amigos um b a n n e r

personalizado reverenciando
seus 10 mil gols sofridos
durante sua carreira de goleiro,
nos campeonatos varzeanos de
nossa região. É mole???

EXPOFEIRA
Começa hoje, às 18h30min, no
ParqueMunicipal de Exposição
de Guaramirim, a 8a Expofeira.
Este ano muito concorrido,
com a participação de. 94
estandes. A dupla sertaneja
Rodrigo e Marcel será a atração
musical da noite. Vale a pena
conferir!

�:.:JENOVA
É bem nesta sexta-feira que a

_Iniga Heloisa Helena [unkes,
bate as taças e faz Tim-Tim,
porque é hoje que ela está

comemorando mais um

aniversário. Felicidadesmil!

NA FEIJOADA DO MOA
A Discotheque, além de

promover um mega desfile de

moda, com muito estilo, vai

'11,),: �:'.r todas as tendências

para 3. prirnavera e verão 2008.
A apresentação será com

modelitos das marcas exclusivas

Osmoze, Doc Dog, Mercearia,
AMP, Paco, Katoomba e Six
One. A Discotheque vaimontar
uma super loja no espaço
reservado para as poderosas
marcas.

CHUVA DE E-MAIL
Comentei na minha coluna de
ontem que ummega empresário
da nossa região estaria

transferindo seu título de
eleitor para a cidade de

Guaramirim, e perguntei se

alguém daria um palpite do
motivo da transferência.
Choveu e-mail na minha caixa

de endereço. Foram unânimes:

disseram que é o empresário
Antídio Aleixo Lunelli, e que
ele pretende ser prefeito da
cidade. Então ta!
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Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.com.br)
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FOFOCÓDROMO
Os comentários que estão

rolando pela cidade é que em

breve estará circulando o

convite de casarnento dos jovens
amigos Carla Maurer e Marcos

Santino. Mais dois que irão usar

algemas no dedo. É, ou não? Dany Bananinha, presença amanhã na Feijoada do Moa!

Amanhã, às 7h30min, este colunista será entrevistado pelos comunicadores Fabiana
Machado e Albino Flores (foto), no programa Studio Atualidades.

CONVITE
As camisetas "convites" da 6a Feijoada do Moa, que acontece amanhã na

ComBat, terá preço único. O valor será de R$125,OO.

TE CO�TEI!
o prefeito Moacir Bertoldi fez questão de me dizer

pessoalmente que ele e a sua esposa N ilda, estarão na

feijoada do Moa, amanhã, na ComBat.
**

Hoje à noite na choperia Bierbude tem Special House

"Hip Hop", com os DJs Xalinho e Rodrigo Fabro. Amanhã,
mais conhecido como sábado, tem Zé Amaro Show.
**

Pra agendar: no próximo dia 31 de agosto tem o tradicional

Jantar Típico Italiano, na sede da entidade. Mais

informações no fone 3370-8636
**

o empresário Fred Fabris, da Óptica Safira, será anfitrião,
na SER Marisol, na segunda-feira, às 19 horas, quando na

ocasião acontecerá a reunião administrativa do Lions Club

Jaraguá do Sul Cidade Industrial.
**

o meu amigo, o empresário Álvaro Leithaupt e todo o seu

staff, também já garantiu a sua camiseta convite para a

feijoada.
**

o meu abraço de hoje cheio de energias positivas vai para
César "Raboch" Lempek, que é um amigo e leitor assíduo
da coluna.
**

Com essa fui!!!

com Jack Black.
S lOSS / 9932 0502

II DiCA DE SEXIL\ " FRASE DO DIA

Hoje á noite na Bierbude, no
Shopping Breithaupt, toem

House "Hip Hop", com Dj
Xalinho e Dj Rodrigo Fabro.

A liberdade não tem

qualquer valor se não inclui
a liberdade de errar.

Mahatma Gandhi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
O Ultimato Bourne
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)

• Cine Shopping 2
Os Simpsons (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30, 21 h20-
SexiSeg/Ter/Qui)
(14h, 15h50, Hh40, 19h30, 21 h20-
Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
Sem Reservas

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

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Os Simpsons (Dub)
(14h,' 15h45, 17h30, 19h15, 21 h -

Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Ratatouille

(14h10 - Todos os dias)

Duro de Matar 4.0

(16h30, 19h, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Duro de matar 4.0

(14h15, 19h - Todos os dias)

Sem Reservas

(16h50, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
O Ultimato Bourne

(14h, 16h30, 19h15, 21 h45 -

Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
O Ultimato Bourne

(14h10, 16h40, 19h1 O, 21 h40 -

Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2 ,

Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)

_

• Cine Neumarkt 3

Espírítos 2 - Você nunca está sozinho

(14h20, 16h20, 20h, 22h -

Todos os dias)

Paranóia
(22h - Sáb)

• Cine Neumarkt 4
A volta do Todo Poderoso
(14h30, 21 h50 - Todos os dias)

Duro de Matar 4.0

(16h30, 19h20 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Primo Basílio

(14h, 16h, 19h15, 21h15-
Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Os Simpsons (Leg)

. (15h, 17h - Todos os dias)

Sem Reservas
119h, 21 h - Todos os dias)

i
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com,br

Durval tenta recursos em Brasília
o Correio do Povo, edição de 22 e 28 de agosto de 1987,
noticiava que o então prefeito Durval Vasel havia viajado a

Brasília para verificar o andamento dos vários projetos que o

município de Jaraguá do Sul havia encaminhado junto ao

Ministério do Desenvolvimento Urbáno, Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos, Sarem, Ministério do Planejamento e

Ministério do Trabalho, relacionados a recursos para
pavimentação, obras da terceira ponte, ampliação do sistema
de água, ambulâncias, entre outros. Estava previsto também
um encontro com o na época ministro Jorge Bornhausen.
Obras de acesso - Ainda segundo a matéria, o engenheiro
Álvaro Cayoso Neves Filho, da Engepasa, empresa responsável
pela pavimentação de 1,8 quilômetros do acesso a segunda
ponte sobre o rio Itapocu, havia garantido que dentro de 15 ou

no máximo 20 dias, as obras seriam reiniciadas, já que o

impasse junto ao DERISC estava resolvido.

O DIA DE HOJE
SANTO
São Bartolomeu
Santa Emília
Santa Maria Micaela

EFEMÉRIDES
.

Dia da Penitência

1954
.

O presidente Getúlio Vargas suicida-se
com um tiro, no Palácio do Catete.

1970
O Brasil e o Paraguai assinam acordo

para a construção de uma usina
hidrelétrica em Sete Quedas, na divisa
entre os dois países.

1977
O ,Presidente Geisel assina o projeto de lei

para a criação, a partir de 1979, do Mato
Grosso do Sul.

O CUC DO LEITOR

UTILIDADE PÚBLICA
EXPOSiÇÃO
A Exposição Coletiva de Pintores
Corupaenses está aberta a visitação
até o dia 6 de setembro. As obras
estão expostas no Centro Cultural
Hansa Humboldt.

2001
O presidente Femando Henrique
Cardoso decide reabrir a embaixada
do Brasil no Iraque.

2002
A cidade do Rio de Janeiro é
escolhida para sediar os Jogos
Pan-Americanos de 2007.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo nublado em Santa Catarina
Nevoeiros isolados ao amanhecer e
aberturas de sot pela manhã. No decorrer
do dia, a aproximação de uma frente fria

provoca aumento de nuvens no estado
com pancadas de chuva entre o Oeste
e o Litoral Sul, com risco de temporais
isolados, em especial nas áreas próximas
a divisa com o Rio Grande do Sul.

� Jaraguã do Sul e Região

\

.lAGES
Mill!: 1'3"1 MÁJ(; 23'

HOJE

6MíN: 13' C
MÁ)(: 24' C '<,
Sol com nuvens

SÁBADO

d
DOMINGO

MiN: 18' C Milt 17' C
, t $' � � • , I

MAx: 23" C ou. MAX: 20' GQ
So! com pancadas Chuvoso
de chuva

� fa$cs da lua

MINGUANTE

�20ll1

SEGUNDA

MfN:120CQ, e e r r c e r

MAX:1rc "" ',/
Chuvoso

CHEIA

02818

24/8
Ana Paula aios Correa
Áurea M. Kollete
Deotindo Venera
Edson Carlos.Steindl
Eduardo José Pomianowski
Ervino Harmel
Flávio Luis Mesquita
Juliana Cardoso
Karen Kopp
Lauro Antonio Schwarz
Mareio Fernando de Souza
Marisa S. Azevedo
Pedro Ivo Richeter
Rubens Voigt

Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

PALESTRA
No dia 11 de setembro, a Acijsl
Apevi oferece a palestra "Ética no

Século XXI" com a Dra. Denise
Frossard, às 19 horas, na Scar.

Informações no fone 3275-7012.

ô"
• FLORIANÓPOLIS

MiN 16°{MAx: 26"
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Eterna Magia
Nina é sarcástica quando Eva fala que a

morte está se aproximando. Nina se

exaspera quando Eva ped,e que ela crie
Clara. Eva acha que está enlouquecendo
ao encontrar as partituras em cima do

piano. Zilda ameaça contar a Marques a

relação de Mauro e Jair. Mauro rebate

que pode contar que Zilda teve uma

paixão por Jair. Glara descobre que o

diário de Marta está na cômoda de
Pérola. Elisa fica paralisada ao ver Lucas
e Laura se beijando. Eva ironiza ao ver

Conrado raspando a parede da casa que
seria dele e de Nina.

Sete Pecados
Dante percebe que Agatha o. enganou e

fica furioso, mas garante que vai dar um

jeito de pagar o que deve. Beatriz exige
que Pedro pare de comprar as

sobremesas de Clarice. Adriano pede
para Romeu se manter longe de Juju.
Pedro se recusa a prejudicar Clarice.
Miriam tenta convencer Xongas a não
se envolver com o tio. Xongas tranca
Miriam em sua casa e foge. Beatriz pede
para Vitor vigiar Agatha e Daniela. Beatriz
oferece um empréstimo a Dante, mas
ele não aceita. Clarice manda Beatriz
nunca mais-aparecer em sua casa.

Paraíso Tropical
Alice diz a Antenor que não sabe de
nada e foi induzida por Daniel a acusar
Olavo. Daniel explode quando Alice e

Olavo saem. Bebel fica arrasada ao saber

que Urbano e Betina viajaram juntos.
Gustavo se emociona com o carinho de
Dinorá com os filhos e fica dividido. Daniel
diz que tem um amigo que pode ajudá-lo
a provar a sua inocência, A polícia
procura Tais na casa de Ivan. Mauricio
entrevista Mateus. Daniel procura Amir
e pede que ele o ajude a provar a sua

inocência. Tais chantageia Marion: quer
se hospedar na casa de Urbano em

Paris. Bebel procura Olavo.

Luz do Sol
Tiroteio e confusão no shopping:
Wandinha é morta e Marcelo é ferido.
Eliana e Bernardo vão à casa dos
Alcãntara Diniz procurar bnca e ficam
aflitos ao descobrir que nem Juarez sabe
onde ela está. Laura inicia a pericia no

shopping junto com a policia. Assustada
com a repercussão das bombas, Drica
se refugia na casa de Gabi. Querendo

vingança, Agenor denúncia Eliana à

polícia, e mente dizendo que ela era sua

cúmplice. Leonardo e Laura concluem

que os atentados são indicios de que
eles estão perto de descobrir a verdade
sobre o seqüestro de Drica.

Vidas Opostas
Nogueira pega seu revólver e sai da

delegacia, desnorteado. Jacson avisa a

Carmem e Lucilia que Joana não sai
dali. Nogueira ameaça Leonardo,
prometendo que vai dar o troco. Lucília

implora que Jacson não faça mal a

Joana. Carmo assume a delegacia. Félix
diz a Mário que, depois do depoimento
de Maria Lúcia, eles precisam apagar
ela e Cláudia. Maria Lúcia afirma não
saber' de nenhum envelope ou dossiê
em seu depoimento. Hélio conta tudo o

que sabe para Leonardo e Carmo, eles
voltam à sala onde está Maria Lúcia e a

pressionam a ajudar a Justiça.

oC0!1'eiodopovo@ocorrei�dopovo.com.br

ENSAIO
Mônica Veloso, 39 anos, já
escolheu as fotos do
ensaio sensual Que fez
para a "Playboy". Em
entrevista à colunista
Mônica Bergamo, a
jornalista, mãe de uma

filha de Renan Calheiros,
falou sobre a sensação de

posar nua. "Me senti
homenageada. Que mulher,
na minha idade, num país
Que tem mulheres lindas e

Que cultua a juventude,
pôde fazer um trabalhos
desses (na 'Playboy')".

SUDOKU

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

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

cada Quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Tratamento contra álcool
Sem saber mais o Que fazer pra afastar o cara da cachaça, a
família do "bebum" o encaminha a um psiquiatra. O pé-de-cana
chega lá muito a contragosto, e o doutor sentencia:
-O senhor vai parar de beber álcool. Durante um ano só,
vai beber leite.
- Outra vez, doutor?! - responde, mau humorado, o cachaceiro.
- O quê?l ... - Espanta-se o médico - O senhor iátez esse

tratamento? Mas ele é tão recente!
-Imagina! Já fiz há um tempão ... E se desse certo hoje eu não
beberia tanto! .

- Mas Quando foi isso? -Insistiu o médico>
- Durante os meus dois primeiros anos da minha vida!

GRAVAÇÕES
. Depois de gravar no sul
do Brasil, o elenco de
Duas.Caras, novela da
Globo Quesubstttuirá
Paraíso Trbpicàl,
seguiram para

.

Pernambuco. O cenário
no Nordeste faz parte do
universo do protagonista,
Adalberto Rangel, vivido
por Dalton Vigh. Na
primeira fase da trama,
Quando o personaçern
está com 10 anos e é

vendidopara um
estelionatário.

Libra (23/9 a 22/10)
É necessário que hoje o libriano tente manter seu famoso senso de equilibria e evte discussões. prnciparnente em casa. Há
uma certa necessidade de aprimorar suas idéias e ouvir mais os outros sem se irritar quando menos espera com a opinião
allheia. Procure ficar calado e na hora de falarconte até 10, vai dar tempo de se conter.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4) .

Por que se envolvertanto com o ambiente profissional. Ev�e isso hoje pois é possível que hoje você se sinta um pouco irrillÍdo
e sem paciência com as pessoas com quem convive. Ev�e se aborrecer facilmente e não permta que a raiva o dornne,
mesmo que seja momentãnea. Converse com calma e tente ouvir mais do que falar, porque a comunicação está boa.

Touro (21/4 a 20/5)
As energias do dia hoje estimulam seus planos no sentido geral e estimulam seu positivismo. Mesmo assim você deve sé
lembrar de manter o a�o astral, pois este é um dia para ser otimista. É necessário que você se anime e tente colocar esses

planos em prática. Dedique-se à concretização de seus desejos sem ficar inseguro.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
HOje, com otrânsto da Lua em Capricómio, em bom aspecto com seu regente, Mercúrio, o dia é favorável para o geminiano,
pois estimula seu intelecto. Você pode se aprofundar em assuntos relativos à vida e morte. Lembre-se que é através da

transformação que se pode crescer e evoluir como seres humanos.

Câncer (21/6 a 21m
Observe seu astral nesse dia, principalmente em relação a vida a dois ou a um relacionamento existente. Talvez hoje você sinta
uma ansiedade grande e a forte vontade de realizar seus sonhos. Coloque sua energia para conseguirfazer aquilO que quer,
sem expectativa exagerada. Evite a decepção já que não há motivo real para isso.

Leão (22[7 a 22/8)
,

Dia de alegria combina com você, e este é um deles. Seu otimismo e bom humor hoje podem ajudá-lo a encontrar ânimo para
fazer de sua rotina, uma forma de viver agradável. Prepare-se para organizar seus próximos compromissos sem pensar que
será monótono fazer os deveres de sempre. A vida profissional requer disciplina.

.

Virgem (23/8 a 22/9)
É importante descontrair, se divertir e ter um pouco de prazer, e o dia hoje contribui para os nativos de seu signo conseguirem
isso: Se você não está namorando, tem hoje a chance de conhecer alguém rnuto divertido. Curta os momentos de prazer que
pintarem neste dia. Caso esteja sozinho, é uma boa hora para começar um novo romance.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Você tem um forte seu senso de percepção do queestá oceno e o dia de hoje está favorável para sacar os mistérios. É bom
você se concentrar naquilo que quer e não abrir mão de seus ideais. O contato com irmãos pode lhe ser bastante positivo; e
inclusive pode ajudá-lo a se expressarmelhor. Respeite o outro de deixe o fluxo dos fatos rolar.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você é o exagerado do zodíaco, e isso pode ser bom ou em algum momento ruim. Chegou a hora de parar de exageros e

aproveMr o momento presente. Hoje você está bastante realista para investir seu dinheiro Se sair para fazer compras, invista
seu dinheiro da maneira mais prática, comprando o que considera realmente útil.

Capricórnio (22/12 a 21/01)'
A Lua no seu signo está em bom aspecto com o planeta Mercúrio e isso o deixa mais sensível às suas necessidades e idéias

pessoais e pode haver um certo conflito em relação à pessoa amada em virtude disso. Portanto, se preferir sua própria
companhia, fique em casa, de todo modo procure se acalmar e nãojalar demais evitando atritos.

Aquário (21/1 a 18/2)
O aquanano precisa focar seu pensamento mais na direção de suas metas e para isso deve ter os pés no chão. Tente ficar
mais quieto hoje para fazer um balanço do que tem vivido nos últimos tempos. Não adianta se preocupar com todos e deixar-se
de lado. O momento de reflexão é necessário.

Peixes (19/2 a 19/3)
Pisciano, que tal aproveitar que o final de semana está aí e tentar se reunir com seus amigos, para bater um papo desconiraoo,
repleto de bom humor? Você vai se sentir rnuto bem entre amigos, jogando conversa fora. Vá a algum barzinho onde se sinta
confortável. Aceite convites a festas também, pais elas podem trazer surpresas.
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LABORATÓR10 JARAGUAENSE.
DE ANALISES CLINICAS LTOA.

SOLUÇÃO

Um produto 100% natural e estimulante
sexual para hom�ns e mulheres

DISK ENTREG.A GRATIS: 3370 2525

Dr, Waldemiro Mazurechen, 67
Centro • Jaraguá do Sul

Confira nossos

rpeiflf.1nes importados
CF, a linha de Contratipos_

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

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

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

3 5 7' 4 1 6 2 8 9

1 4 9 3 8 2 6 7 5
6 2 8 5 7 9 1 3 4(47)-3371.0882
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OUTRAS PERSPECTIVAS

Júlio Garcia (E) e conselheiro José Pacheco (D) oficializam parceria

Legislativo e TCE
renovam parceria
o acordoé na área de

fiscalização e controle
e realização de atividades

CNR/ADI
FLORIANÓPOLIS
A Assembléia Legislativa e o

TCE (Tribunal de Contas do
Estado) renovaram convênio de

cooperação técnica. O presidente
da Alesc, deputado Julio Garcia

(OEM) e o presidente do TeE,
conselheiro José Carlos Pacheco,
assinaram termo aditivo referente
à parceria na área de fiscalização
e controle e a realização de ativi
dades de capacitação, intercâm
bio e cooperação técnico-cien

tífica e cultural.
De acordo comopresidente da

Escola do Legislative, ·deputado
Joares Ponticelli (PP), que

participou do ato, na próxima
segunda-feira haverá curso sobre

licitações. Segundo ele, o convênio
possibilitaabriroutrasperspectivas,
além das já existentes.

Conforme o conselheiro José'

Carlos Pacheco, o termo assinado
é "uma ratificação de um serviço
recíproco de boa convivência, e

outros ainda serão feitos". Já ci

conselheiro César Fontes lembrou

que a intenção dó convênio

também é otimizar recursos.

"Importante é somaresforços e não
dispersar recursos, tendo objetivos
comuns e assim dando uma

. satisfação à sociedade catarinense

que nos cobra posicionamentos.
"

Nossa responsabilidade é pelo zelo
dos recursos públicos", disse.

PROprrOSAPROVADOS
- A Comissão de Finanças da
Alesc aprovou quatro projetos de.
lei na reunião desta quarta-feira,
22, entre eles o PL 212/07, com
substitutive global do deputado
GelsonMerísio, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de propor
cionar aos deficientes visuais o

acesso a um computador com o

sistema Oosvox nas escolas
públicas que têm laboratório de
informática e nas bibliotecas

públicas do Estado.

Casan vai contar
com R$ 40 milhões

FLORIANÓPOLIS
O governador Luiz Henrique

entregou nesta quarta-feira doze
caminhões para a realização de

serviços daCasan (Companhia de
Saneamento do Estado de Santa

Catarina) em diversos municípios

do Estado.Na ocasião, opresidente
daCompanhia,WalmorDe Luca,
anunciou que o BNDES deverá
liberar R$ 40 milhões para
investimentosdaempresa. DeLuca
disse que nos próximos meses o

BNOES deverá liberar os recursos
adicionais, que vão se somar aos

R$ 160 milhões que a companhia
vai dispor para a área de
saneamento em Santa Catarina
com recursos do PAC.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

condição de presidénte estadual do PP, irá
debater sobre o engajamento feminino nas

eleições municipais de 2008.

Pelo Estado
Manifesto

A Fiesc lança hoje, durante reunião de di
retoria, manifesto contra a renovação da
CPMF. As demais entidades integrantes do
Conselho das Federações Empresariais de
Santa Catarina, além de outras instituições
de representação da sociedade, também
assinarão o documento.

Missão
A Fiesc organiza missão empresarial de
Santa Catarina para a World Food Moscow,
uma das principais feiras do setor de ali
mentos e bebidas da Rússia. O evento, que
ocorre entre 18 e 21 de setembro, teve na

última edição quase 1.300 expositores e

56.500 visitantes de 54 países.

Cobrança
Deputado Onofre Agostini (DEM) esteve
em Brasília para tratar com o Ministro dos

.

Transportes, Alfredo Nascimento, sobre
a execução das obras da perimetral de
Curitibanos, que liga a BR-470 à SC-457 e

a construção da BR-158, trecho entre os

municípios de Maravilha e Bom Jesus do
Oeste. Saiu entusiasmado com os resulta
dos da viagem e com a recepção do de

. putado Federal Nelson Goetten (PR), que
intermediou a audiência. Goetten, que é

•

da base do Governo Federal, também se

comprometeu em cobrar a solução das
obras. Onofre visitou também o senador
Raimundo Colombo para ficar a par do ce

nário político e de projetos que envolvem
Santa Catarina no Congresso Nacional.

Escola
Deputado Joares Ponticelli (PP) cumpre
agenda hoje em Vitória, no Espírito Santo,
representando a Assembléia Legislativa
no encontro do Colegiado dos Presidentes
das Assembléias dos Estados da Federação,
que se estenderá até amanhã. No encon

tro, o presidente da Escola do í.eqlslativo
catarinense apresentará histórico dós tra

balhos e discutirá a abertura das emisso
ras de televisão das assembléias estaduais
que, a exemplo da TVAL, na maioria, são
canais a cabo.

'Mulher
Sábado (25), Ponticelli retoma a Santa
Catarina para partlcipar do Encontro da
Mulher Progressista, que será realizado
em Balneário Camboriú. O pepista, na

Indústria
Catorze indústrias de todas as regiões de
Santa Catarina venceram as etapas regio
nais do Prêmio CNI/Fiesc 2007, que premia
as melhores iniciativas de melhoria na linha
de produção e nas condições de trabalho.

l.evaram o troféu nas suas regiões as empre
sas Klabin, Tupy, Shultz, Kohler, Biochamm,
Pasteca, Cedrense, Buddemeyer, Condor,
Riffel, WEG, Zanotti, Cecrisa e Eliane. Os
cases inscritos foram desenvolvidos pelos
próprios colaboradores nas fábricas e vão

disputar a final na unidade Senai de Floria

nópolis, nos dias J 3 e 14 de setembro.

Referência
A Tedesco Marina, na Barra Sul, em Balne
ário Camboriú, figura entre os melhores e

mais bem equipados complexos náuticos
do Sul do País. Há um ano no mercado, o
empreendimento inseriu o município na

rota do turismo de alto-padrão, antes res

trito ao eixo Rio-São Paulo. O investimento
refletiu também no incremento da econo

mia em alguns setores da Cidade, principal
mente, no setor irnobiliário.Irnóvels de alto
padrão valorizaram cerca de 200% desde a

implantação da Marina, em setembro do
ano passado. Para crescer ainda mais, o

Grupo Tedesco - que administra o empre
endimento - investe em infra-estrutura e

na nova área social para disponibilizar aos
clientes qualidade nos serviços oferecidos.

Cidades
Florianópolis vai sediar a 3a Conferência
Municipal das Cidades. O evento se inicia
no próximo dia' 31, com a abertura oficial às
19h no (DL e, dia l°de setembro às 8h30
na Associação de Ensino de Santa Catarina.

Penitenciária
Deputada Ada De Luca (PMDB) solicitou ao

governador Luiz Henrique e ao secretário
Ronaldo Benedet, da Segurança Pública,
construção de urna penitenciária estadual
exclusivamente feminina. Indicação neste

sentido foi aprovada em plenário na sessão
de quarta-feira (22). A sugestão apresenta
da pela parlamentar também contempla
o oferecimento de cursos de capacitação
para o mercado de trabalho.

Associação dos Diários do Interior - ADI/SC colunaadi@cnrsc.com.br

CHICO ALVES COM CARLA DARIANO/FLORIANÓPOLIS

Associação dos Diários do Interior

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 - Município Dia-a-dia - Notisul
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil-A
Tribuna - Tribuna Catarinense - Voz Regional
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DIVULGAÇÃO

Cadastrados na dívida ativa somam três milhões de pessoas, mudança será colocada em prática em três semanas

Governo incluirá devedor de

impostos Iederaís na Serasa
Em cerca de três
semanas a medida
deve ser adotada

BRASíLIA
Uma medidapolêmica, que

promete esquentar o debate

jurídico sobre a relação entre os

. contribuintes e o Fisco, deverá
ser adotada em breve pela
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacionai: a inclusão ná Serasa
do nome de pessoas com débitos
tributários inscritos na dívida
ativa da União.

Segundo a procuradora
geral adjunta, Marciane Zaro

Dias Martins, em cerca de três

semanas a medida deve ser

adotada. Neste momento, a

procuradoria estuda como será
o cronograma de inclusão dos
nomes dos devedores na Serasa,
que ocorrerá paulatinamente.
"Não podemos colocar integral
mente os cadastrados da dívida
ativa na Serasa, e isso não seria

nem- salutar, já que se trata de
três milhões de pessoas", afir
mou. Marciane esclareceu que,
para evitar uma chuva de ações
judiciais de dano moral, a

procuradoria está definindo

alguns critérios para inclusão

dosnomes.

Já está acertado, por exem
plo, 'que contribuintes que te

nham dívidas, mas estejam com

parcelamento em dia, não serão
incluídos, assim como aqueles
com bens penhorados que

estejam na fase de execução
fiscal, e os que têm liminar na

justiça suspendendo a cobrança
da dívida. "A Fazenda não teme
uma enxurrada de ações de
dano moral porque estamos

fazendo os estudos de modo a

realizar esse processo com a

maior segurança possível",
acrescentou.

leite continua contribuindo para a infl,ação
BRASíLIA
A inflação pelo IPCA-15

(Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo-Ti) subiu
mais que o esperado em agosto,
mostrando que a pressão dos
alimentos in natura persiste. O
indicador avançou 0,42%, ante
a alta de 0,24% em julho,
informou o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística) ontem. Segundo o

IBGE, amaior contribuição para
a alta veio dos preços dos

alimentos, com avanço de

1,61% em agosto e contribuição
de 0,34 ponto percentual da
taxa de 0,42%.

"Mais uma vez o destaque foi
o item leite e derivados, cuja alta
chegou a 10,62%, a maior

contribuição do mês, de 0,23·
ponto", disse o instituto, citando
o período demenor oferta como
causa da pressão dos preços.

Essamenor oferta pressionou
também os custos dos derivados
do leite, como leite em pó,
queijos e iogurte. No acumulado
do ano, o leite pasteurizado já
tem forte alta de 52,16%.

Outros fortesmovimentos de
pressão significativos foram de

carnes, tomate, feijão carioca,
pão francês e frango. Por outro
lado, caíram os preços de energia

elétrica, em 2,45%, devido ao

reajuste negativo em São Paulo.
Os combustíveis também

declinaram, em 1,04%, assim
como os artigos de vestuário,
com baixa de 0,23%.

O IPCA-15 é tido como uma

prévia do IPCA, o índice que
serve de referência para a meta

de inflação do País. A

metodologia de cálculo é a

mesma, apurando a variação de

preços para famílias com renda
de até 40 salários mínimos em

11 regiões metropolitanas do
País. A diferença está no período
de coleta, já que o IPCA mede
o mês calendário.

Mantega não admite acabar com
CPMF nos próximos quatro anos
BRASILIA

Baixar a alíquota da CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira), uma
proposta de parte da oposição, não
é tabu para o ministro da
Fazenda, Guido Mantega. Mas
isso só poderia ocorrer em outro

governo.Oministro afijmou que
nos próximos quatro anos não

admite prescindir do imposto,
sob pena de afetar os programas
sociais e a área da saúde.

Tranqüilo sobre os efeitos da
mais recente crise financeira, falou
das conquistasmacroeconômicas
que permitiram ao País cruzar a
turbulência sem grande perda de
capitais, e acha que o Copom
não tem motivos para deixar de
cortar os juros, apesar da

expansão do PIB.
Garantiu que não haverá

apagão energético até o fim da

próxima década, mas admitiu que
as tarifas devem subir, como

.

mostrou reportagernna edição de
ontem da Gazeta Mercantil. E

lançou um desafio.
Embora os impostos tenham

sido equivalentes a34,23% doPIB
em 2006, nega que haja aumento
da carga tributária. "Há mais

formalização, aumento da renda
e crescimento da economia e isso

faz crescer a arrecadação.
Desafio alguém a me mostrar

que uma empresa está pagando
mais tributos".

Mantega acha que a classe E

desapareceu e uma nova classe
média está emergindo, a qual não
é afetada pela mídia e setores

ideológicos, lê menos jornais e se

preocupamais como aumento de
seu poder de consumo. Admite
ainda que é.nessa classe que o

presidente Lula vai muito bem.
DIVULGAÇÃO

Ministro afirma que abrir mão da CPMF pode prejudicar programas sociais

Desemprego
tem leve recuo
RIO DE JANEIRO
A taxa de desempregonoBrasil

registrou um leve recuo em julho
frente a junho, informou ontem o

IBGE. Nas seis principais regiões
metropolitanas do país, a taxa de
desocupação ficou em 9,5 por
centonomês passado, ante 9,7 por
cento em junho.

"A taxa de desocupação não

teve alteração estatisticamente

sígnificativa em relação a junho,
mas caiu 1,2 ponto percentual em
relação a julho de 2006", informou
o IBGE. O número d�pessoas
ocupadas ficou em 20,8 milhões,
alta de 0,2% sobre junho. O total
de pessoas desocupadas ficou em
2,175 milhões, queda de 2,2 na

comparação com junho e de
10,5% ante julho do ano passado.

O rendimento médio real do
trabalhador caiu 1,2% em relação
a junho, pata 1.108,30 reais;o que
representou umaumentode 2,5%
ante julho do ano anterior.

�
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APAGÃO AÉREO
redacao@ocorreiodopoyo.com.br

Diretora da Anac diz que
.

,....,. '-t
'- -t'l, t'norma nao eVl ana aoocn e

ServiüoreS,rnontam comissão p�ra investigar
BOOSEWELT piNHEIRO/ABR

-"C�

Ministro da DefêsCl' abrirá "

processo para investigar
funcionários da' Agência

BRASíLIA
A diretora da Mac, Denise,

Abreu, afirmou ontem à CPI do

Apagão Aéreo da Câmara que
"não tem sentido" questionar a

validade do documento entregue
à juíza Cecília Marcondes, do
Tribunal Regional Federal de São
Paulo. Segundo ela, o documento
autorizava o pouso de aviões com

um reverso travado no aeroporto
de Congonhas (zona sul de São

Paulo) e, portanto, não teria

evitadoo acidente como vôo 3054
daTAM quematou 199 pessoas.
A polêmica gira em torno do

pedido do TRF da3ª Região para
, que apista fosse fechada,Na defesa
feita pela Anac, havia diversos
documentos, inclusive um estudo
técnico que ainda não havia sido

,

aprovado;Combase nesses papéis,
a Justiça liberou os pousos e

decolagens emCongonhas.Cinco
meses e dez'dias depois, houve a

tragédia com o Airbus da TAM,
que deixou 199mortos. '

"Se a desembargadora tivesse

utilizado esse documento como

base de seu parecer, como ela

alega, ainda assim, o pouso da

,

aeronave teria sido autorizado",
afirmou a diretora da Anac,

Conforme adenúncia feita pela

,

....
_,

:

.

'.

,

-Oministro da péf�sa, Nelson
Jóbitri., enviou aomWstro�c1iefe

,

"C:laC.OÚ (C�ntJ;:oladoriaOeral,da
Uniáo),'Jotge,Hage; urn pedido
de indicaçãb'de três nomes de
servídorés da instituição para
compor a comissão, ,que irá

conduzir um processo adminis
trativo contra aMac.
a processo irá apurar a acu

sação de que a diretora da agência,
Denise Abreu, apresentou doeu
mentos que estavam em estudo
na área técnicatdo órgão à juíza

Diretora da Anac, Denise Abreu, depôs na CPI do Apagão Aéreo

.juíza, Denise entregou um Na CPI, Denise ressaltou que

.documénto .com falsas restrições a decisão deMarcondes de liberar

para pousos de aviões em pista" .

a pista d€ Congonhas foi baseada
molhada no aeroporto de em uma avaliação do peso das

Congonhas (zona sul deSãoPaulo) aeronaves, enão dos equipamentos
somenteparagarantirareabertura delas, logo, a exigência de que
da pista, principal do terminal, ambos reversos estivessem em

então fechada por suspeita de funcionamento não estava em

oferecer riscos à segurança. Cecília questão. Ela disse ainda que, na

Marcondes disse que se sentiu ocasião, apista estava fechada para
enganada, poisnãohavia nenhuma aviões modelos Boeing-737/700;
informação de que a norma ainda Boeing-737/8roe Iokker- leo, enão
não estava em vigor. Airbus�A310, comoeraodaTAM.

Cecília Marcondes, para con

seguir a liberação' 'CIa pista do
'

.- . _. :'}. .'.. . �
.

ACltopofto de Congonhas. [obim
deve pedir ao presidente Lula
o'afasta�énto dos envolvid6s
no caso:

a presidente daMac,Milton
Zuanazzi, disse queestá "tranqüilo"
quanto ao processo contra a

agência: "Não vejo problema
-nenhum. Faço até questão dessa

investigação, porque vai julgar a
verdade". (Com informações da
AgênciaBrasil eAgênciaFolha) Jobim, abrirá processo contra Anac

Suposto comando' da
Al-Oaéda ataca no Iraque

Um comando de 200 supostos
.

rnílltantes.da AI-Qaeda enfrentou

ontem policiais e membros de' um .

grupo rival no sul do lraque, depois
de destruir casas de líderes tribais
em um ataque Que teve o saldo de 32
mortos. O general Ali Dilayan, chefe
da polícia local, explicou Que cerca

de 200 combatentes participaram do
ataque, ocorrido na pequena lo
calidade de Kanan, a 50 km ao sui de

Bagdá, na província de Dilayan.
"O primeiro ataque foi contra uma

mesquita. Ela foi explodida, assim
como fizeram com casas cheias de

gente", disse Dilayan.

Três casas foram atacadas, <'luas
delas eram de líderes Que apóiam
as torças-iraqulanas e amerícanas
na lutaroníra a AI-Qaeda. "Também
seqüestraram cinco mulheres e·sete
crianças", detalhou O general.

A polícia contra-atacou com a

'ajuda das Briqadas da Revolução de
1920, um grupo sunita Que'já foi aliado
da AI-Qaeda, mas Que hoje é rival da

organização.
No total, 23 pessoas morreram -

22 civis e um policial - e outras 17
ficaram feridas, confirmou Dilayan,
mas equipes de socorro continuam
trabalhando nos escombros.

RAINHA ROUBADA Um funcionário .dos curreios 'britânico é acusado
de roubar pacotes postaís difi'gidõs"à rainha Elitabeth'll..O carteiro,
Mark Lister, 60'anOs, foi preso depois de serVistoescondendo envelopes
em um buracoJloSlerrenosda casa real. O:óarteiro foi libertado, após
pagar fiança.'

'.' . .

EXPORTAÇÕES CHINESAS As exportações chinesas foram abaladas pelos
recentes escândalos envolvendo produtos do país, mas o rápido
crescimento das vendas para o exterior mostra Que a maioria dos
consumidores continua confiando na marca 'made in China', afirmou o

governo chinês,

DEAN ENFRAQUECE O furacão Dean perdeu força e se transformou em

tempestade tropical ontem, após atingir a costa do Golfo do Méxtco,
provocando fortes ventos e chuvas, levando milhares de pessoas para
abrigos e preocupando o mercado mundial de petróleo.
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NOVIDADE: AFONSO VOLTA
CBFNEWS.

Kaká continua na lista de Dunga depois da vitória no amistoso contra a Argélia

esporte@ocorreiodopoyo.com.br

CONVOCADOS
Goleiros--------
Doni (Roma) e Júlio César (Intemazionale)
Laterais-----�--

Daniel Alves (Sevilla), Gilberta
(Hertha Berlin), Kléber (Santos)
e Maícon (Internazionale)
Zagueiros-------
Alex (Chelsea), Alex Silva (São Paulo),
Juan (Roma) e Lúcio (Bayem de
Munique)
Volantes-----�-�

Fernando (Bordeaux), Gilberta Silva
(Arsenal), Josué (São Paulo) e

Mineiro (Hertha Berlin)
Meias--------

Diego (Werder Bremen), Elano
(Manchester City), Júlio Baptista
(Real Madrid), Kaká (Milan) e
Ronaldinho (Barcelona)
Atacantes-------
Afonso (Heerenveen), Rabinho
(Real Madrid) e Vagner Lave (CSKA)

.

Dunga convoca Seleção
para mais dois amistosos
Partidas acontecem

em setembro contra.

o México e os EUA

novidade foi' o retorno do
atacante Afonso.

Dunga também chamouJuan
e Lúcio, dupla de zaga rema

nescente da última Copa do
Mundo e que não vinha atuando

junta em razão de lesões. "Eles
se conhecem muito bem, já
jogaram,muito tempo juntos.
Mas temos oAlex Silva e oAlex
também. O importante é que

hoje nossos zagueiros são respei
tados. Antes não tinha nenhum,
hoje a Europa inteira quer eles",
declarou Dunga.

"Temos uma idéia já (para
eliminatórias). Tenho repetido

MONTPElllE.R
O técnico Dunga anunciou

ontem de manhã a relação de
convocados para os amistosos

contra Estados Unidos eMéxico,
que acontecem dias 9 e 12 de

setembro, respectivamente,
ambos nos EUA e que antece

dem a estréia nas eliminatórias.
A lista teve poucas alterações
em relação ao grupo que enfren
tou aArgélia na França. kmaior

.

que todos devem ficar alertar,
.

sem baixar a guarda em termos

de rendimento. Nosso objetivo é

sempre ter dois jogadores em

iguais condições para cada po

sição", emendou o treinador, que
falou da convocação de Afonso.
"Chamamos oAfonso para dar a
ele uma seqüência de trabalho.
É bom contar comoAfonso, que
tem uma característica diferente
l-Iem re açao aos outros atacantes

que temos. Observamos o Rafael
Sóbis aqui na França, ele tem

idade olímpica, mas agora vamos
dar essa chance ao Afonso",
declarou Dunga.

LINHA DE FUNDO

Cadp o futebol?
� frustrante saber que o Juventus voltará à ativa somente no ano que
vem. Ter um time que disputa competição .profissional apenas quatro
meses por ano é ruim para qualquer torcedor. Tudo bem que a Copa
Santa Catarina é uma competição deficitária, mas as vagas para a

Série C e para a Recopa Sul-Brasileira seriam um grande incentivo. E o

velho problema financeiro volta à tona. Para piorar, Lio Tironi tem
dificuldades para nomear um sucessor para a presidência. Pelo andar
da carruagem, os problemas para viabilizar recursos para a Divisão

Principal 2008 devem. se repetir.

Canoagem
Acontece neste domingo, em
Guaramirirv, a 1 a Etapa do
Campeonato Catarinense de
Canoagem Velocidade. Ó evento

começa às 9h30 no Rio ltapocu,
nos fundos do Posto Guaramirim.
O valor da nserção é de R$ 10 e

as categorias são iniciantes,
júnior, sênior, e master. A .

premiação será do campeão ao

quinto colocado.

Adiada
A primeira rodada do 7°

Campeonato de Futebol Sete
Sênior "Coroa Bom de Bola",
que aconteceria neste sábado'
no Estádio João Marcatto, foi
adiada. Como o gramado do
estádio precisa passar por
melhorias, a organização
decidiu transferir as partidas
para o próximo sábado, 1°, em

local a ser definido.

•B" EDITAL PREGÃO PRESENCIAL �o 86/2007
• ! SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

III. • SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PIlfIUl1UDI SECRETARIA DE DESENV.SOCIAL E FAMILIA

JABAGIIA DO SUI

Processos: nO 39/2007-Fundação Cultura; nO 02/2007-FUJAMA; N° 61/2007-SAMAE
N° OS/2007-ISSEM; nO 001/2007-FPMS; N° 37/2007-FMS; e nO 36/2007-FME.

RETIFICAÇÃO-

O Municipio de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração, torna público
para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que promoveu
retificações no Edital de Pregão Presencial nO 86/2007. O edital reformulado (Versão II)
contendo as retificações, estará disponivel a partir do dia 24 de agosto de 2007 na Internet
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Sendo assim, conforme orientação [uridlca, em
virtude de dar maior amplitude e concorrência no certame, e por força do §4° do art. 21
da Lei Federal n.o 8.666/93, tendo em vista as retificações alterarem as caracteristicas do

objeto e conseqüentemente a formulação das propostas, esta Adrninistração Pública
comunica aos interessados, que prorroga a data de entrega e abertura dos Envelopes n.o
01 - Proposta Comer,cial e 02 - Documentos de Habilitação, a saber: PRAZO e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES:' Até as 09:00 horas do dia 06/09/2007, no endereço
constante no Edital, no Setor de Protocolo. ABERTURA DOS ENVELoPES: Às 09:30 horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 2007.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

,...
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CLASSifiCADOS: RUMO A CHAPECÓ

Juventus/FME conquistou o bicampeonato regio_nal e representará Jaraguá do Sul nos Joguinhos Abertos

"-

Três equipes garantidas nos
20°Joguínhos Abertos de se
Sprão 17 timps na

pdição pstadual quP
acontpcprá pm Chappcó

cidade em dez modalidades. O

congresso técnico que define as

chaves será no dia 16 de setembro.
Na etapa regional, que

aconteceu em Rio Negrinho, o
basquete, o vôlei e- o futebol
masculinos foram os últimos a

garantir vaga na competição.
Destaque para o JuventustFME,
que conquistou o bicampeonato
regional com Uma vitória nos

pênaltis. O vôlei daMarisol;FME
e o basquete da Unimed/FME
ficaram com o segundo lugar.

Além destas equipes, estão no
estadual: atletismo masculino e

feminino, basquete feminino,
Caratê M/F, futsal M/F, handebol
masculino, natação M/F, tênis de
mesaM/F e xadrez M/F.

AMEAÇA - A competição
correu o risco de ser cancelada. É
que a cidade de Chapecó pediu
R$ 1milhão aoGovernodoEstado

para realizar o regional dos JASe
e os [oguinhos. Como o poder pú
blico assinalou a possibílidade de '

apenasR$ 450mil, a cidade amea
çou não realizar as competições.
Mas, depois de conversar com a

Fesporte, que organiza os eventos,
o protesto ficou na ameaça. Rafael" Fogaça e Maysa participaram da etapa da Copa Norte em Navegantes

"

JARAGUÃ DO SUL

Depois do fim da fase regional,
onde três_equipes garantiram vaga

para o Estadual, Jaraguá do Sul

começa a acertar os últimos
detalhes para os 20º Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, que
acontecem de 29 de setembro a 6
de outubro emChapecó. Serão 17

equipes, formadas por' atletas até

.18 anos, que representarão a

B1(JNOI\RTf
brindes e presentes personaíízados

Pilotos de Jaraguá do Sul são destaques
na etapa da Copa-Norte,de Motocross
JARAGUÃ DO SUL

Os pilotos de Jaraguá do Sul,
que competemnaCopaNorte de
Motocross, seguemfazendobonito
nas pistas. Na sexta etapa,
disputada emNavegantes, Rafael
Becker terminou em segundo
lugar e Maysa Pianezer ficou em

terceiro, ambos na categoria 85cc.
Becker é também o vice-líder da

categoria na classificação geral da
competição.

Outra novidade na etapa foi
a volta de Allison Fogaça, que
ficou afastado das pistas depois
de' uma fratura na coluna. O

piloto estava há quatro anos sem
participar de um evento oficial e

conseguiu terminar na oitava

posição. Mas ele confessou que
ainda sente dores e que está sem

ritmo de prova.
,

Neste fim-de-semana, Maysa
estará emSãoBento do Sul, onde
quermanter a liderança da-Copa
Norte de Velocross na categoria
85cc e Rafael viaja paraChapecó,
para disputar a 6ª Etapa- do
Catarinense de Motocross. Já
Fogaça segue se recuperando
para voltar aos shows de freestyle
já em setembro.

DIVULGAÇÃO

�lipe Massa diz estar confiante e quer a
.

segunda vitória seguida no GP da Turquia
ISTAMBUL

O brasileiro Felipe Massa, da
Ferrari, declarou ontem que está

,

confiante na segunda vitória

seguida no Grande Prêmio da

Turquia, prova que tem largada
às 9h (de Brasília) deste domingo.
"Com certeza é um circuito

especial para mim. Foi aqui que
conquistei minha primeira pole,
minha primeira vitória, e 'espero
que isso se repita", disse obrasileiro
em uma entrevista coletiva, em
'Istambul.

_,

"Eu gosto do Iugar; do país, da
, cidade.ze a, pista é ba-stante

,desafl;ldbra p�a os piloto�. Espero
que a gente tenha um ótimo

resultado aqui no próximo
domingo", acrescentouMassa, que
busca uma recuperação após oGP
da Hungria, quando terminou

apenas em 13º lugar. "A prova na

Hungria foiumdesastre paramim,
um resultado desastroso", disse o
piloto.

"Nós sabíamosque começando
do fundo poderia ser.muito.muito
difícil fazer alguma coisa: Eu
esperava fazermelhor; luaseráuma
pista difícil para ultrapassar
começando coma tanque cheio".
Massa continuou dizendo que foi
muito fiusrqmte ficar preso atrás
de carros mais lentos durante a

pr6v� l{6ngaci�"
-

-'.
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