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MINIMA MAXIMA ' I r I ' I I

Jaraguã do Sul é
a 4a no ranking

.

� financeiro de SC
Movimentação financeira
anual ultrapassa R$ 1 bilhão.

, Florianópolis é a campeã
de Santa Catarina .

• PÁGlNA4

Malwee enfrenta
IACBF em busca
da classificação
• PÁGINA 16

PTB de Balneário

Camboríü migra
para PP de Amin
Enquanto a cúpula estadual

.

do PTB tratava de uma

reaproximação com o prefeito
Moacir Bertoldi (PR), todo o

diretório do partido de Balneário
Camboriú assinava filiação no PP.

• PÁGINA4

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.726 • R$ 1,00
I

GOlPISTA DO PENHOR CAUSA
, PREjuízo DE MAIS DE R 1 MI

, ,

Esquema criminoso era praticado por Salim Ribeiro que se apresentava como marceneiro, furtava as jóias
dos clientes epenherava na Caixa Econômica Federal. O golpe era aplicado no Norte do Estado. • PÁGINA 5

-

FIM DO IMPASSE: PRODUTORES ASSUMEM ABATEDOURO
CÉSAR JUNKES

Depois de mais de três anos de abandono, o abatedouro municipal será administrado por uma empresa de abate. • PÁGINA 7

-

Jc..;._.::,"� ':

:�'�� ..:Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I SEXTA-FEIRA, 31 de agaste de 2007

""'"

OPINIAO O CORREIO DO POVO

.• EDITORIAL

Um dos indicadores de um

País está crescendo é quando
dá acesso à casa própria. É o

que está acontecendo neste

momento no Brasil com relação
à . classe média, que esta

semana foi brindada com uma

boa notícia: a Caixa Econômica
Federal ampliou de 20 para 30
anos o prazo máximo para
financiamento da casa própria.
Com isso, o interessado em
comprar um imóvel pode

. conseguir prestações menores.
Também foram reduzidas as

taxas de juros para os fi
nanciamentos com recursos da
caderneta de poupança. As
novas taxas variam entre 10,4%
ao ano e 12,7% ao ano, de

pendendo do valor do imóvel.
Se a prestação for paga com

débito em conta-corrente ou

A classe mpdia tew uma boa
notícia: foi ampliado de' 20

para 30 anos o financiamento
da casa própria'"

.'

em folha de pagamento, a taxa
de juros cobrada é menor.

No dia 1 Q de agosto o

ConselhoCurador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) já tinha aprovado a

redução nos juros para os

trabalhadores que possuem
uma conta ativa vinculada ao

Fundo.A nova taxa, que só vale
a partir de 2008, vai ser de.
7,66% -ao ano mais a Taxa

Referencial (TR).
Para os demais trabalha

dores, que ganhem entre cinco

salários mínimos e R$ 4,9 mil, a
taxa é de 8,16% ao ano mais a

TR. Também foi reduzida a taxa

de administração rio financia
mento com FGTS, que a partir
de 1Q de setembro passará de R$
25 para R$ 21,43.
A Caixa informou que as

mudanças fazem parte do ajuste
da instituição a um cenário de
estabilidade econômica e que
da da taxa de juros básica da
economia. O banco também
criou.uma linha de financia
mento para compra de imóveis
para empresas em até dez anos.
As mudanças foram anunciadas
durante a divulgação do balan
ço da instituição no primeiro
semestre. O lucro líquido
atingiu R$ 1,716 bilhão, valor
27,6% superior ao lucro obtido
no mesmo período de 2006.

• PONTO DE VISTA

Planejamento Estratégico:
a importância da
comunidade se 'mobilizar
Há alguns dias, na

plenária dá ACIJS-APEVI, o
presidente do Projaraguá -

Fórum Permanente de
Desenvolvimento, Anselmo
Ramos, expôs as linhas de

atuação em torno do

Planejamento Estratégico
que vem norteando as

discussões deste projeto que
objetiva estabelecer uma

visão para o município até

2030. O documento, que

sugere a partir de agora um

grande debate, é o resultado
do grupo de trabalho e

sintetiza a participaçâo das
74 entidades envolvidas no

processo.
Esse documento reúne

cerca 'de 80 diretrizes interli
gadas e voltadas ao desen
volvimento sustentável da

.�- "

cidade para as proximas
décadas. Como bem lembrou
o presidente do Projaraguá, o
momento que segue envolve
diretamente a sociedade
organizada, cuja participação
nas próximas etapas podemos
refutar como decisivas, por
meio das câmaras temáticas. I

Algumas já existem e outras

estão sendo criadas namedida
em que o processo avançar, o

que só vai acontecer com o

envolvimento de todos os

setores representativos da
nossa comunidade.

Por essa razão, queremos
conclamar todas as entidades
e acomunidade em geral para
que atue demaneira produtiva
ajudem a consolidar esse

grande projeto, que afinal
orientará o futuro do muni-

• Paulo César Chiodini,
presidente da ACIJS

Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul

cípio em todas as áreas. Vale
ressaltar que as deliberações
fundamentadas a partir do
Fórum Permanente de
Desenvolvimento servirão

para o. balizamento de todas
as ações e políticas públicas,
do envolvimento da sociedade

organizada e da iniciativa

privada. Neste aspecto, o

documento também é um

inst-rumento importante aos

próprios pretendentes a

funções públicas, servindo
como referência para a

inclusão destas diretrizes em

seus planos de governo.
São diretrizes legitimadas

pela sociedade jaraguaense e

que, de maneira a estimular a

convergência, traduzem o que
todos nós queremos para 'o

futu�o da nossa cidade.

• DO LEITOR

O trânsi.to em Jaraguá dO.Sul
tem solução?
;Na semana passada foram

divulgadas as propostas do

Projaragua e entre das en

contramos as do "Campo físico
territorial" que relacionamos à

seguir:
- Regularizar ocupações

territoriais,
- Solucionar o contorno

ferroviário,
.- Sistema de ciclovias

integrado ao transporte coletivo,
- Priorizar o

\ pedestre no

planejamento viário.
Embora todas estas propostas'

sejammuito importantes e o seu
desdobramento em propostas de

,

ações deva trazer importantes
contribuições para amelhoria da
estrutura viária, no meu

modesto entendimento estamos
deixando de focar pelo menos

uma questão fundamental:
O planejamento de vias

urbanas complementares precisa
sair urgentemente do papel.

Existe previstas em nossa

município uma série de vias que,
se implantadas, tomariam viá

veis as alternativas de trânsito

que são a única forma viável
de melhorar o fluxo de nosso

trânsito.
Ao, longo dos últimos quinze

anos.apenas algumas vias de im
pacto foram construídas, como a

Rua Rinaldo Bogo e Rua Feli
ciano Bortolini e realizada a du

plicação da Pref. Waldemar
Grubba.

Sem investimentos .maciços
na construção de novas vias e

solução de alguns problemas
absurdos. como o fato de' a BR-
280 terminar em um lado do
céntro da cidade e continuar no

outro lado todas as tentativas de
solucionar o problema terão

alcance limitado.
Claro que as intervenções são

importantes para solucionar

alguns gargalos localizados, mas
oque vemos ao longo dos anos é
uma constante redução da veloci
dade média e um aumento ab
surdo no número de acidentes
simplesmente porque sem vias
suficientes tudo que conseguimos
é tornar o trânsito .mais lento e

mais violento. Sem estes inves

timentos, simplesmente não dá

para priorizar o pedestre.

Lourival Karsten, administrador

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte TImes New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@jomalcorreiodopovo.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 publicadosl-i"

• DOS BLOGS
ELIANE CANTANHÊDE 4) plianpc@uol.com.br

_lula nomeia Direito para o STF
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na manhã desta terça-feira o ato
de indicação do ministro Carlos Alberto. Direito para uma vaga no Supremo

- Tribunal Federal. Direito deixará, assim, o Superior Tribunal de Justiça. Ele vai
-assumr a vaga de José Paulo Sepúlveda Pertence. Lula havia decidido nomear
Direito na quinta-feira passada, mas recuou porque sofreu fortes pressões
inclusive do ministro da Justiça, Tarso Genro, que era contrário à indicação. O
motivo: Direito é muito ligado ao lado mais conservador da Igreja Católica e isso
incomodaria parte do governo, Ele deve tomar posse até o dia 6 de setembro,

.
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Punhalada
Recentemente,' o prefeito Enquanto Antônio Sontag, ex-PSB e agora presidente estadualMoacir Bertoldi (PR) disse que a do PTB estava em Jaraguá do Sul articulando uma reaproximaçãosubstituta de suamulherNildana do partido corri o prefeito Bertoldi, todo os 45 membros do diretório

Secretaría do Desenvolvimerrto de BalneárioCamboriú deBandavam para à ,PP;.de:Amin. ESontag
. SocíaleFamílíateriadeserpessoa ,·não�abiade'naélâ.·
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N- . 1ao serve.

Aqui{oram 13 e emBalneário'
.

Camboríú 24. É a lei antine

po�rnoproduzindo seus efeitos.
E justos. Separa omortal comum
exige-se concurso, então con-

-

curso para todos. Cercar-se de

"pessoas de confiança" da família
para justificar as nomeações é,
na prática, des�onfiar dos outros.

Cara de pau
Mas em Trombudo Central, no

AltoVale, o projeto não passou na
Câmara. E, agora, vai para o

Ministério Público. O prefeito
Fernando Hoffmann (PP), que
tem seis parentes na prefeitura,

-. inclusive a mulher, justificá:
"Quem ocupa cargo de confiança
tem competência emérito".

Inchando
Já em Blumenau a Câmara de

Vereadores aprovou a criação de

.

'.
mais63 cargos comíssionados, que
serão. repartidos na maioria entre
o PMDB, um aliado recente, e o

. PSOB.Na conta dos salários, entre
R$ 1.219 e R$ 5,5 mil, serão R$
372 mil a mais ao ano. Fora os

encargos.

Uma farra
Levan:tamento do Ministério

Público apresentado em fevereiro
desse anomostra que em �56 dos
293 municípios catarinenses

existiam casos de nepotismo. Na'
mesmacontaentraram47 câmaras
de vereadores.

rpdacao@ocorrPiodopovo.com.br

Para conferir
A contar de terça-feira, 2S, em ses�entas dias a A.v�nida

Waldemar Grubba, trecho urbano da BR-2S0, volta ao controle
do 14º Batalhão da Polícia Militar de [araguá doSul. Promessa'
do superintendente da PRF em SC, Luiz Ademar'Paes. Isso -e a

coluna já havia antecípado- se a conta das multas for rep:urlda '

;
entre as partes de forma satis{atória. Aliás,'foi um aos,Pontos,'de
discussão na reuniãohavida fiáCâmara deVereadores.OColi-eio'
'doPqvo publicou: em apenas uma hora, nasemana pas�ada,mais

- d� 100 motdrístas foram multados naq'Uelaaveníd�. Em eS,tado
de penúria financeira crônica, só rasga dinheiro quêm ¢ k)'J.�9:

Justifica
Briga de prefeitos por maior fatia do Fundo de Participação dós

Municípiosmostra o estado crítico emque vivem osmunicípios. Seriam
R$ S7milhões paradividirentre os 293municípios catarinenses sem uso

/' específico. Ou R$ 3,)67 milhões cada. É a salvação da lavoura..

Violência
Rio do Súl é á delegacia do Estado que registra maior volume de

casos de atentado violento ao pudor. Por isso, o Judiciário quer criar

política pública para que a região possa ser contemplada com equipe
multidisciplinar. Formada por psicólogos, assistentes sociais e pedagogo.
Da�do suporte ao trabalho como requer a lei.

,f 'poss,Ível
'Emborahápoucotempo tenhanegado conviteaCecílíàKonell

.jiara-sübstínrír a mulher Nilda;.',díahté:do anúncio'feito ipelO
yereaôor:Térrys.da:Silva'd�qué à psicólogadtarià sé: filiando .

'":���t�#���:;����::a�:��
""

"

•
,
-. ·�··c�,. :�:"; '/',' .• :.�

'Estremé'cido(' '., ..
'

r:

'. ,

$;â.::�:'�1it"�;Z����m��� ·

"'.desativado quári.do'viçe do ihcaho ItineuPa,s6.1djpor desavenÇas '.,
"

. �incontomávei$;Ro�emeir�'tt1ibalha endausurada emverdadeiro
cubículo. À direita de quem sobe a-escada prinoipal..

De plantão,
Por causá das eleições de 200S, doravante, em toda e qualquer

'

.'

manifestação popular em busca de melhorias devidas pelos
governos do município e Estado, vão estar à frente, e às vezes

sem 'ser convidados, aproveitadores que transformam pleitos
sociais em políticos.

'

, Ouestionado 1
Secretário de Educação Paulo Bauer (PSDB) vai ser chamado

à Assembléia Legislativa. Para explicar atrasos no repasse de
• recursos a alunos bolsistas carentes previstos no artigo 170 da

Constituição Estadual. Isso tem causado constrangimentos.
Inadimplentes, os alunos acabam assinando promissórias e

assumindouma dívida do Estado.

Ouestionado 2
Ainda de Paulo Bauer a deputada Odete de Jesus, (PRB) vai

cobrar o cumprimento de lei de sua autoria aprovada pela
, Assembléia em 2000. Que garante a gratuidade do cursinho
pré-vestibular a pessoas carentes.

. JOSÉ CRUZ/A$ÉNCIA SENADO

Relator do-projeto de lei do governo que amplia a utilização
do pregão eletrônico no setor público, o senador Eduardo

'Suplicy (PT-SP), na foto com Raimundo Colombo (OEM),
quer ,a obrigatoriedade desse mecanismo na seleção de

empresas para obras e serviços de engenharia estimados em

até R$ 3,4 milhões. Os pregões eletrônicos são considerados
mais eficazes para evitar que concorrentes combinem entre si

os preços e direCionem as concorrências.
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CIDADES BILIONÁRIAS '_i •. 'D,irvtódó, do·'PTB:migta' em
massa para o pp. dp .Amincapitallilera lista do ranldng

financeiro de Santa catarina
JARAGUÁ DO SUL acabou por se afastar do governo

municipal por descontentamento
conicargos oferecidosno primeiro
escalão.O partido, num primeiro
momento, estevenapresidênciado
Samae, ocupada pelo presidente
da sigla, pastor Jair Alexandre e a

secretaria de Comunicação, com
o vereadorTerrys da Silva.Ambos
deixa-ram as funçõesmeses depois.
Alexandre deixou o Samae sob
suspeita de favorecimento na

prestação de serviços a uma igreja,
com uso de máquinas do
município.

Retomou tempos depois para
a diretoria de Habitação, da qual'
tambémse afastou.Como saldo da
visita de Sontag, o vereadorTerrys
da Silva anunciou que a psicóloga
Cecília Konell, mulher do ex

deputadoIvoKonell (PMDB), vai
se filiar ao PTB. (eM)

Na quarta-feira, ao mesmo

tempo em que o ex-candidato a

governador pelo PSB, Antonio
CÉSAR JUNKES

.Sontag, agora presidente da
� comissão provisória do diretório.

estadual do PTB, tentava reatar

conversas para uma reaproximação
do partido ao governo do prefeito
MoacirBertoldi (PR), todos os 45
membros dodiretório de Balneário
Camboriú estavam se filiando ao

PP do ex-governador Esperidião
Amin. Naquele balneário, Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) e

Leonel Pavan (PSDB), três vezes
prefeito da cidade foramderrotados
em 2006. Sontag, que nada sabia,
ao ser informado acabou por evitar
contatos já previstos com a

imprensa.
O PTB local, aliado de

Bertoldi na campanha de 2004,

AS MAIORESJaraguá ocupa o

quarto lugar em '

movimentação

FLORIANÓPOLIS 4.199.100.104,60
BLUMENAU 3.548.219.088,16
JOINVILLE 3.197.344.593,98
JARAGUÁ DO SUL 1.211.082,129,45
CRICIÚMA 1.114.120.866,14

CHAPECÓ
ITAJAí

.

BRUSQUE
LAGES
TUBARÃO

1.113.574.330,58
882.027.552,12
490.633.079,60
476.393.823,55
409.612.641,98

FLORIANÓPOLIS
Pelas mais de 800 agências

bancárias de Santa Catarina pas
sam anualmente cerca de R$ 26
bilhões, dinheiro representado
por operações financeiras como
poupança, depósitos, e-operações
de crédito. Florianópolis é a ci

dade que tem amaiormovimen

tação financeira total, com R$
4,2 bilhões. Joaçaba apresenta a

maiormovimentação per çapita,
com R$ 12,5 mil. Blumenau é

líder em operações de crédito,
com R$ 2,4 bilhões.

Florianópolis lidera em vo

lume de poupança (R$ 856 tem a maior movimentação fi
milhões) e em depósitos à vista nanceira total. É seguida por
(R$ 456 milhões). Entre as Blumenau, com 3,5 bilhões e

regiões, o Vale do Itajaí registra Joinville, com R$ 3,1 bilhões.
o maior volume de operações, [araguá do Sulcom R$ 1,2 bi
que alcançamR$7 bilhões (26% lhão, Criciúrria e Chapecó, am
do total). O Vale tem também o bas com:R$ .1,1 bilhão, comple
maior número de agências ban- tam a lista de cidades com ativos '

cárias: 197;· SãO' indicadores circulantes superiores a R$ lbi ..
obtidos a partir do cruzamento lhão. No item poupança, a lide-:

_ de dados oficiais levantados pelo rança é de Florianópolis, co�R$
IBGE {Instiruto Brasileiro de 865 milhões. Em seguida apare- .

Geografiae Estatísticas) em 2005; cem [oirreille,' com <R$ 558 mi- _,

'CIDADESBILIONÁRIAS- .Ihões eBlífmenau, com R$430
ComR$ 4,2 bilhões, Florianópolis' milhões. Florianópolis lidera

Movimentação financeira anual em Jaraguá ultrapassa um bilhão

encontro era conhecer as

modalidades de atendimento da

educação infantil de Barra Velha
e socializar as experiências sobre
avaliação naeducação infantil dos

. municípios participantes.Ao final '
.doencontro todos os participantes
visitaram os .três Centros de

Educação Infantil.domunicípio.e-.
. Também parte da- pauta da- ..

reunião,' o projeto . "Contação. de ... :
Histórias" que trabalha com

crianças.de zero a três anos

organizou apresentação' de
histórias do folclore brasileiro; A.
secretária de educação, Rosemary
da Silva dos Santos avaliou

positivamente o encontro em

função.. da oportunidade- d� ,.�.'
mostrar o que está sendo
transmitidos aos alunos-e discutir '.

a respeito. (OA)

Encontro rpúnp
pducadorPs

também no volume de depósitos
privados, com R$ 456 milhões,
seguida por Joinville, com R$
424milhões e Blumenau, comR$ .

344milhões.
Blumenau lidera em opera

ções de crédito, com R$ 2,4 bi
lhões, seguida de Joinville, com
R$ 1,6 bilhão e Florianópolís,
com R$ 1,5 bilhão. Entre as 50'

.
' cidades catarinenses commaior

movimentação financeira, [ara
guá do 'Sul aparece em quarto
lugàr, 'com R$ '1,111 bilhão.
(Fonte: Norícenter)

BARRA VELHA
03ºEncontro Intermunicipal

de Coordenadores de Educação .

Infantil aconteceu no "inicio da
semana na cidade de Barra Velha
e contou com a participação de .

mais de 40 pessoas de Rove

municípios. Dirigentesmunicipais. .

de educação, coordenadores.,
gestores e professores de Corupá;
Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Itajaí, São Bento do. SHIt
}y1ass�rànduba, Rio Negrinho,
Fomerode'e BalneárioPiçarras, se
reuniram pra éIkutir projetos e

.

trabalhos na educação infantil.de .

cada município.... O foco do
JARAGUÁ DO SUL

.

A prefeitura apresentou,'
ontem, o novo Plano Diretor de
Jaraguá do Sul. A cidade é uma

das poucas do Estado que já
terminou o processo de revisão

exigida pelo Governo Federal.
Dos cerca de 1,6milmunicípios
brasileiros envolvidos nesta .

adaptação, apenas 500 a

concluíram.

Segundo Osmar Gürrther,
coorden�dor da atividade, as

.

principais mudanças dizem
respeito àmeta de fortalecimento

damicrorregião através das ações
locais, união ao PPA ,(Plano·
Plurianual), descentralização de
decisões e'à criação do Conselho
da Cidade. As modificações no'
Plano Diretor são resultantes de
diversas audiências públicas
realizadas nos últimos dois anos.

Agora, de acordo coin o en

genheiro civil é hora de imple
mentar aspolíticas apontadas pelo
documento. Para o secretário de

. Urbanismo,AfonsoPiazeraNeto,
ele objetiva o crescimento sus

tentável de Jaraguá doSul.

.

Para quem quer acompanhar
esse processo, fiscalizando as ações,

. ele está disponível no site

www.jaraguadosul.com.br. Os
interessados podem acessar

desde as propostas até os mapas
domunicípio.O Plano Diretor é
tomado como base para o

desenvolvimento dosmunicípios,
orientando o crescimento e a

organização do espaço urbano.
As alterações tiveram de ser

feitas para transforma-lo con- .

formeas diretrizes do Estatuto da'
Cidade. (KE)

DIVULGAÇÃO

,

. Alunos se apresentaram para.refratar histórias do folclore brasileiro'
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Vitimas de golpe dopenhor
começam a reconhecer jóias
Depois de confissão,
mentor da trama está

preso em Guaramirim

PIERO RAGAZZI

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
A agência da Caixa Econô

mica instalada na Rua Gumer
cindo da Silva, no Centro, foi
paleo de um esquema criminoso

desarticulado na manhã de
ontem. O golpe, praticado por
Salim Ribeiro, já preso na Dele
gacia de Guaramirim, pode ter

dado prejuízo de R$ 1 milhão a

moradores de Jaraguá do Sul,
Barra Velha e outras cidades do Paulo Matlos criticou sistema de penhora, esposa reconheceu jóias
Norte do Estado.

Conforme PauloMattos, uma
das principais vítimas da trama,

.

só do apartamento onde mora

sumiram cerca de R$ 600mil em
jóias. O estelionatário foi duas
vezes à residência do advogado.
e a furtou sem qualquer tipo de
arrombamento. Ele se apresen
tou como trabalhador terceiriza
do de uma empresa de consertos
de portas. Com esse álibi, Ribeiro .

aproveitava para entrar nas casas
sem despertar nenhum tipo de

suspeita.
Depois disso, ao invés de

vender as jóias, preferia levá-las
à penhora da Caixa Econômica
Federal. O setor ficava encar

regado pelo pagamento do valor
avaliado e pela estocagem dos

objetos. Mais tarde, outro en

volvido acabou se acostumando
a fazer o resgate do que havia si

do penhorado. O suspeito é de

Carazinho, no Rio Grande do

Sul, mas ainda não foi preso, se
gundo informações preliminares.

.

O reconhecimento do pri
meiro homem detido pela Polícia
Civil aconteceu por causa das
.câmeras de vigilância do prédio
no qual o casal Paulo Mattos e

Christiane Hufenüsslermora. A

detenção de Salim Ribeiro
ocorreu na noite de sexta-feira

passada em Barra Velha. Ele
estava dentro de casa no

momento da ação e confessou o
I

crime. Além disso, também ex

plicou, em depoimento, quais os

métodos usados no golpe coloca
do em prática nos últimos três a

quatromeses. Estima-se que pelo
menos outras dez pessoas tenham
sofrido o mesmo tipo de furto ao

longo desse tempo.
PROBLEMAS - A execu

ção da ordem judicial expedida
por Bernardo Sell, da Vara Cri
minal de Jaraguá do Sul, teve
momentos conturbados. A ge
rência do banco demorou a abrir
o cofre onde as jóias pe-nhoradas
estão, fato que deixou o advo

gadoPauloMattos exaltado. Após
mais de duas horas de es-pera e

preste a receber voz de prisão da

delegada Jurema Wul{, a equipe
finalmente autorizou Christiane
Hufenüssler a ver os objetos.

Acusado de homicídio deve cumprir dez anos de prisão
JARAGUÁ DO SUL

Júri popular realizado na noite
de quarta-feira condenou Laureei
Lourenço de Souza, 39 anos, por
homicídio. Ele deverácumprir dez
anos de prisão em regime fechado
pelo assassinadodeJonasMoreira,
35, em 10 de julho de 1995, na
VilaRau.Outros dois suspeitos de
teremparticipadodo ctime, Alceu
Lourenço e Ramires Lose -

respectivamente irmão e amigo de
Laureei - foram julgados neste ano

e absolvidos das acusações.
O julgamento teve a

participação do juiz Rafael Maas
dos Anjos, do promotorHélio Sell
Júnior (acusação), e do advogado
Márcio Roberto de Mendonça
(defesa). Laureei está 110 Presídio

Regional de Jaraguá do Sul desde
o início do mês, por não ter com
parecido para depor ao ser inti

mado. Natural de Lajes, Laureci
atualmentemorava com a família
em Otacílio Costa, no Planalto

Serrano. Ele, que até então nunca
havia tido passagem pela polícia,
teria alegado que cometeu o crime
em legítima defesa.

O assassinato aconteceunaca

sa de Moreira, enquanto ele dor
mia. O acusado teria dado três

tirosnavítimapela janela do quar
to. 'Laureci teria dito que Moreira
o perseguia e que havia sido

agredido por ele. Alceu e Ramires
teriam tentado éonvencer Laureei
a não procurarMoreira. (DZ)

FIESC defende eficiência no setor público e fim da CPMF
A Federação das Indústrias (FIESC) lançou na sexta-feira passa
da (24) manifesto contra a renovação da CPMF. O documento
foi assinado por mais de 50 entidades representativas da socie

dade, incluindo as do Conselho das Federoções Empresariais
(COFEM). O título do manifesto é "Menos Imposto, Mais Res

ponsabilidade", também o moté do movimento lidérado pela
FIESC para chamar atenção para a necessidade de reduzir a
carga tributária e perseguir maior eficiência nos gastos públi
cos.A FIESC também participa das manifestações contra O CPMF
promovidas pelo COFEM em todas as regiões do Estado.

SENAI/SC está entre as 100
melhores para trabalhar
Pelo quarto ano consecutive, o
SENAI/SC está presente na lista
das 1 00 melhores empresas bra
sileiras para trabalhar, elaborada
-pelo instituto Great Place ToWork
·e divulgada pela Revista Época.
A pesquisa, feita entre os colabo
radores das empresascandidatas,
é realizada em 30 países. A
premiação foi entregue no dia 20
de agasto, em São Paulo. Outra
pesquisa da consultoria Great
Place to Work também destacou
o SENAI/SC entre as 25 melho
res empresas para executivos
frobolhorem no Brasil.

IElISC pre�ia as melhores
práticas de estágio
o IEVSC realizou no dia 24 a

SESI/SC abre nova farmácia

entrega do Prêmio Catarinense e consolida liderança
Melhores Práticas de Estágio O SESI/SC inaugurou no último
2007. O prêmio, que está em

-

sábado (25) a Farmácia SESI
sua segunda edição, tem o ob- Barreiros, na Grande Florianó
jetivodeestimularaconsolidação polis. A nova loja oferece uma

da cultura de bons programas de variedade de genéricos, perfuma
estágio entre as empresas rias, cosméticos, além de produ
catarinenses. As vencedoras fo- tos de manipulação. Com uma

rom Embraco, Bunge e Altona, média de 600 mil atendimentos
na categoria grande empresa; mensais,asfarmáciasdoSESI/SC

I ABB, Mannes e Oígitro (m�dia têm o objetivo de contribuir para
empresa); Grameyer, Unicred e a saúde, o bem-estar e a qua Ii
Rio Deserto - Divisão Laborató- dade de vida dos trabalhadores.
rio (micro e pequena); além de O SESI/SC tem a maior rede de
CIASCeprefeiturasdeBlumenau farmácias do Estado, com 83

- e Caçador (empresa pública). lojas em 40 municípios.

Novos conselhos da SENAI/SC lança portal
PREVISC tomam posse para alunos
No dia 16 de agasto tornaram Até o começo do próximo
posse os- novos membros dos ano 25 mil alunas do SENAI/
conselhosdelibertativoefiscalda SC poderão acompanhar
PREVISC,a Previdência Comple- sua vida escalar e o conteú
mental' do Sistema FIESC, que do das aulas, via internet, 'por
completa 20 anos neste ano. meio do Portal do Aluno

(WNW.sc.senai.br/portaidoaluno).

Novas missões irão para
Rússia, China, índia e EAU
A FIESC está organizando missão
empresarial para a World Food
Moscow, uma das principais
feiras do setor de alimentos e

bebidas da Rússia.Oevento, que
será realizado entre os dias 18 e

21 de setembro na capital russo,
teve na ú�ima edição quase 1,3
mil expositores e 56,5 mil visitan
tes de 54 países. Também serão
realizadas missões à China (entre
1 1 e 21 de outubro) e índia e

Emirados Árabes Unidos (21 de
novembro a l°de dezembro).
Informaçães no endereço
WNW. fiescnet.com.br/cin, pelo
telefone (48) 3231-4660 ou pelo
e-mail cin@llescnet.com.br

Agenda
31/08/07 - SESI e Sapiens Parque lan
çam Gincana da Sustentabilidade, às
9h, noCircus Sapiens, em Florianópolis.
3/09/07 - SENAI/SC lança vestíbo
net, para preparação de seus alunos
do ensino médio.

13 e 14/09/07 - Final estadual do Prê
mio CNI/FIESc, na sede do Sistema

FIESC, em Florianópolis.
21/09/07 - Encontro do Ensino Médio
Articulado com a Educaçõo Profissio
nal do SENAI/SC, em Florianópolis.

Assessoria de Imprensa Sistema FIESC (48) 3231 4670
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Melhores práticas
A Mannes Colchões recebeu pelo segundo ano

consecutivo o prêmio Melhores Práticas de Estágios.
O troféu foi entregue ao diretor e vice-presidente,
Fadei Mannes (esq.},: o gerente de RH, GÜmar
Camargo, e ao fundador da Mannes, Blásio Mannes,
durante solenidade na Fiesc, em Florianópolis. A
premiação tem o objetivo de estimular a consolidação
da cultura de bons programas de estágios nas

empresas. A Mannes vai representar o Estado no

concurso nacional em novembro, na cidade de

Brasília.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.

(lJirculo
Italiano

de Jaraguá do Sul

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 17ª

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 r�'spectivos 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 Mensal

Hoje, dia 31 de agosto, acontece 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 secretaria do Círculo, no horário
das 14 às 19:00h, através do telefone 3370.8636.

Mauro Tusset

Depto Comunicação
.Ioâozinhojúlio Depiné

Presidente.

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Festa do Padroeiro
Neste final de semana acontece na Comunidade Santo Estevão,

na Estrada Garibaldi, em Jaraguá do Sul, a tradicional Festa do

Padroeiro. Amanhã, o evento inicia às 17 horas. No domingo, a
festa começa com missa às 9h30. Após, a festa continua com

serviço de bar e cozinha, jogos ea soirée, com animação da Banda
Hawaii Beach (RS).

QUIMITEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 81.024.267/0001-10 - RUA EXPEDICIONÁRIO FIDELIS STINGHEN,

436 - CENTENÁRIO - 89.256-740 - JARAGUÁ DO SUL -SC

Requereu Pedido de Requerimento da LAO (Licença
Ambiental de Operação) Junto a FUNDAÇÃO DO

MEIO AMBIENTE -FATMA PROCESSO IND/1369/

CRN OFICIO Nº 528/07 De 27/07/2007.

Relações Públicas: arixavierl0@terra.com.br
,.

I�

LEMBRETE: SEJA EDUCADO. NÃO POR OBRIGAÇÃO.
É UM PRINCíPIO NATURAL 00 SER HUMANO.

.i,�

. CORREIO ROTÁRIO DISTRITO 4650
JARAGUA DO SUL - SC

ROTARY CLUB O MAIOR PRESTADOR DE SERViÇOS
SENS FINS LUCRATIVO$;DO PLANETA.

Reuniões Normais às terças-feiras comandadas pelo presidente
Renata Escobar, às 19h30 no Saint Sebastian Flat.

FEIRA PONTA DE- ESTOQUE: Gr�nde s�cesso como nos anos anteriores,

aproveitamos o espaço para agradecer os feirantes participantes deste evento Rotário,
em prol das causas beneticentes, até o ano que vem e muito obrigado a todos que
colaboraram para a realização do evento.

INTERCÃMB'IO ROTÁRIO: Hecebernosa visita para explanação de sua

permanência na ALEMANHA (Bretten) a jovem Bruna Loise Mayer. Paola Mattos segue
o mesmo destino este mês de-setembro indo de Jaraguá do Sul, para Alemanha

(Hannover).
' " .

Recebemos com muito carinho o jovem Jonathan da Dinamarca, que ficará em nossa

cidade e já está matriculado no Colégio Marista para complementação de seus estudos.

Estes jovens são os mensageiros da paz levando e trazendo os conhecimentos peculiares
de cada local onde pisam, carregando na bagagem o carinho e os preceitos de Rotary.

REUNIÃO ROTÁRIA NO MUSEUWEG: Com grande satisfação e alegria fizemos

uma reunião de serviço neste fantástico Museu. Na ocasião tivemos, a apresentação do
Intercâmbista Jaraguaense Martin, que chegou do México. Nos abrilhantou com uma

notável palestra na 'sua apresentação. Para nós '4ue conhecemos a vida da WEG,

parecia de principio uma coisa comum, mas foi uma noite indescritível, pois tivemos o

privilegio de conhecer" in loco" a saga de seus fundadores e a perseguição de um sonho

realizado por três cabeças fabulosas e que nos dá prgulho de morar nesta cidade.

ALMOÇO DASNAÇÕES é próximo evento Hotário será naComunidade Evangélica
no dia 7/1_0/2007 i;

"".

fF.AtEC I MENrOS
Faleceu às 13h do dia 29/8, o
senhorValmor Kiatkoski com

" idade de 36 anos. O velório foi
realizado na Igreja Santíssima
Trindade e o sepuâamento no

cemitério de Jguá 84.

Faleceu às 21 h50 do dia 29/8, a
senhora Elizabeth Priebe Kreutz
feld com idade de 88 anos. O ve

lório foi realizado na Igreja Aposto
.10 Pedro e o sepultamento no
cemitério Ribeirão Grande da Luz.

DETALHE

Curso
A ACijs e Apevi promovem nos

dias 24 a 27 de setembro, das 19
às 22 horas, o curso"Qualidade no

AtendimentoTelefônico". O
treinamento visa aprimorar o
trabalho de telefonistas, com uma

abordagem prática no uso de ..

técnicas: O instrutor será o

especialista em telemarketing,
Emilio Munoz Moya. As inscrições
custam R$130 (nucleados), R$
145 (associados) e R$ 200
(demais interessados). Mais
informações 3275-7024.

CHEGOU
NET VIRTU8 E
BRASILEIRAD.

, .

.
' .

.� '. -,:...
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Projeto de salário mínimo
{

no valor de R$ 480 em se

IMPASSE CHEGA AO FIM.

Produtores rurais decidem
terceirizar o abatedouro

GUARAMIRIM
Tramita na'Câmara dos

Deputados de Santa Catarina .

projeto que eleva o valor do
salário mínimo para R$. 480
tornando-o maior que o piso
nacional, que é de R$ 380, com
base na leicomplementarnúmero
103/00 da Constituição Federal.
A iniciativa visa acompanhar o
que já vemsendo feito nos demais
Estados, dentre os quais, Rio de

Janeiro, São Paulo e Paraná, onde
o piso é diferenciado do nacional.
Se a medida for aprovada,
aproximadámente 300 mil
trabalhadores catarirrenses-serão
beneficíados.

O deputado estadual Pedro
Uczai, PT" já mandou fazer

no cercamento e na lagoa de tra'nsferida para o condomínio. -,

pesquisa comparando os prós e os
decantação, além de outras - é de Inicialmente serão abatidos suínos' contras do projeto no estados que

.

aproximadamenteR$ 600mil. e bovinos de toda a região.
"Se não for 'fechado' com a HISTÓRIA - O aba-

Vale Verde, o condomínio vai tedouro municipal foi inau-
negociar com outras empresas. O gurado no dia 25 de julho de

importante é não deixar mais o 2004, no governo do então

abatedouro parado", ressaltou prefeito Irineu Pasold, com
Gihnar, acrescentando queaprazo investimento de R$ 600 mil,
de exploração deverá ser de pelo mas nunca funcionou. Passados
menos IS anos. À Prefeitura

-

mais de três anos, o Ministério
caberá apenas auxiliar os pro- da Agricultura alega que o

dutores nos trâmites burocráticos, local não está adequado para
já que a responsabilidade de operacionalização e precisa,
administração do espaço' foi , passar por reforma geral

participam do mínimo diferen
ciado. De acordocom Uczai, "a
qualidade de vida dos trabalha
dores aumentou, as empresas não
demitiram, trabalhadores e a

economia local se fortaleceu".
Waldir Schaefer, assessor

parlamentar, esteve narnanhã de
ontem na cidade de Guaramirim
atendendo a imprensa e or

ganizando os correligionários para
mobilizarem a população para

pressionarem os representantes
políticos a favor da aprovação do .

projeto. Na parte da tarde,
Waldir esteve

-

na Famesc, em
Jaraguá do Sul.

DADOS - NoRio de Janeiro
o mínimo é de R$ -486, em São
Paulo é R$ 490, no Paraná é R$
475 e no Rio Grande do Sul é de

R$468.(OA)

CESAR JUNKES

Empresa Vale Verde
tem interesse em

administrar o local

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÃ DO SUL
O condomúrio de produtores

rurais decidiu terceirizar o

abatedouro municipal, no

-Garibaldi. Os associados se

reuniramontemparadefinir quais
as responsabilidades do con

domínio de produtores, da
Prefeitura e da empresa que
futuramentevaiexploraro espaço.

O secretáriodo condomúrio de

produtores rurais, Gilmar de

Marco, informou que o próximo
passo é a negociação entre a

associação e a Agro Pastoril Vale
Verde, que está interessada em

administrar o local. Na reunião,
marcada para o dia 5 de setembro,

.

. a empresa vaianalisar os custos e

prazos para adequação e

funcionamento. O custo previsto
para realizar as adequações

.

exigidas pelo Ministério da.
Agricultura - construção de
vestiários e crematórios,melhorias

Produtores reuniram-se ontem para debater futuro do abatedouro

Vencedores dos jogos dos
.

idosos recebem premiaç�o
PIERO RAGAZZI

JARAGUÃ DO SUL
A solenidade de premiação

dos [iti Gagos Interativos da
Terceira Idade) acontece hoje,
no. CCTI (Centro de Con
vivência da Terceira Idade). Os
cincos primeiros colocados das
modalidades disputadas vão

receber medalhas. Cerca de
1.015 atletas disputaram jogos
de bocha, bolão, canastra,
dominó, general, truco, do
oppelkopf (jogo dê baralho

alemão.), tiro, atletismo e

voleibol (que êstreou no evento
de forma experimental). Os
jogos aconteceramno período

-

de maio a agosto deste aria.

Na cerimônia haverá apre

sentações artísticascom Léo do
Acordeon e a Banda da Ter
ceira Idade. O atirador Samuel
Lopes também estará no evento
para passar uma mensagem aos

competidores. Samuel foi

Funcionários'querem a construção
·1
1

quarto lugar nos Jogos Pan

Americanos, no Rio de Janeiro.
A organização espera um

público de 400 pessoas, entre
. competidores e autoridades,
como prefeitoMoacir Bertoldi
e a vice-prefeita Rosemeire
"Vasel. O evento inicia às 14
horas, no pavilhão "B" do

Parque Municipal d� eventos,
e será encerrado com um baile
de confratemização; (GR)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Comédia estréia
hoie em Jaraguá
do Sul e mostra
que com Deus, -

,

promessa e

dívida.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Hoje o prato
imperdível
da casa:

JI";;j

�

Yakissoba

Café espresso com deliciosos doces e

salgados em um ambiente climatizado, só

na DOCE SABOR CONFEI!AR�(_'-
Alameda 25, sala./:l.f'
Fone 305522
Marechal Deodoro da F

do

Estréia hoje no shopping Breithaupt, a con

tínuàção do filme "Todo Poderoso", estrelado por
Jim Carrey e que foisucesso de público no Brasil.
No primeiro filme, a história girava em torno de
Bruce Nolan (Carrey), urn jornalista que tern urn

bom emprego naTV e urna bela namorada, Grace
- (jennifer Aniston). Num acesso de fúria ele

começa a xingar e questionar Deus e seu modo de
fazer tudo funcionar, o que faz com que ele próprio
(Morgan Freeman) resolva descer à Terra corno

um homem comum e lhe entregar o poder de
comandar o planeta da forma Lama desejar
durante um dia.

$e Jim Carrey aproveitou o quanto pôde os

poderes que Deus lhe deu no primeiro filme, em
''A Volta do Todo Poderoso" Steve Carell ficou só
com as responsabilidades. Desta vez, sem Jim
Carrey, o personagem Evan (Steve Carrell) deixa
de ser apenas um coadjuvante para assumir o

papel principal. Deus continua o mesmo: Morgan
Freeman. Mesmo porque" substituir Deus seria

urna·heresia.

Agora', Evart larga seu emprego de âncora de
tele�isão para se dedicar à carreira política,

mudando-se paraWashington com a esposa e três
filhos. Ele se elegeudeputado com o slogan "Va
mos Mudar o Mundo". Promessa é dívida: Deus
em pessoa cobra o cumprimento da plataforma
eleítoreira e ordena que Evan construa urna arca

igual à de Noé para se prevenirde urna gigantesca
inundação que estaria para "acontecer. As si

tuações que se seguem.são deliciosamente pre

visíveis. Num primeiro momento, Evan acredita
estar ficando louco; no próximo; todos acreditam
que ele está louco.

Corno não poderia deixar de açontecer neste tipo
de filme, a moral da história aponta para a:

valorização dos laços familiares em detrimento
dos falsos valores da sociedade consumista, Ou
coisa parecida. Há quem ache brega; há quem
ache emocionante. O fato é que este tipo de

mensagem está presente em toda a obra do genial
Frank Capra e ninguém na época achava cafona.

Hoje, num mundo mais' cínico, há menos espaço

para esta espécie de conteúdo. Mas A Volta do
Todo Poderoso não é nem tão piegas quanto
poderia parecer, nem tão genial quanto um Capra.
É um entretenimento digno, simpático e eficiente,
o que não é pouca coisa para as comédias atuais.

----��--
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

BOMLlVRO
O livro "Os virtuosos" de
autoria do jornalista e

cientista político Luiz

_ Felipe D'Ávila, deveria ser

leitura obrigatória para
todo . cidadão, pois é um

instrumento de

politização. Nele consta,
num dos parágrafos, que
"não existem estadistas
virtuosos que na vida

privada sejam imorais,
autoritários e corruptos e

na vida pública pautem
suas ações por nobres

princípios". Tal frase
'resume tudo e deveria ser

norma para julgar se um

candidato merece o voto ou
não. O marketing político
mentiroso pode polir o

pretendente a cargo eletivo,
mas se a vida privada do
mesmo deixa a desejar, o

comportamento negativo
vai se manifestar também
se for eleito. Exemplos
dessa devassidão não

faltam no país e até por

aqui. Não é???

STRASSENFEST
Já está

-

agendado: será

novamente no mês de
outubro a 3a Strassenfest,
festa de rua, que é realizada
todos os anos em frente ao

bar do Sérgio, na Rua
Ferdinando Pradi. O
idealízador do frege é o boa

praça Norberto Kühnen, o
popular Beto Fiscal. Volto
ao assunto.

PASSOLD
Fonte próxima ao ex

prefeito Irineu Passold
garante que o homem só

pensa naquilo. Calma aí

gente, ele quer mesmo é

retornar à prefeitura de
Jaraguá nas próximas
eleições e começou a tentar

- juntar o PSDB e fazer li sua

campanha.

CASAMENTO
Hoje à noite, o casal amigo
Anderson DanielWeiss e a

cirurgiã dentista Karylou
Michelle Cipriani casam-se
na Capela Santo Antonio,
em Blumenau. Após a

cerimônia os convidados
serão recepcionados no

charmoso Castelo Suíço. A
lua de mel do casal será nas

delícias de Bariloche, na

Argentina.

SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.com.br)
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.. TE CONTEI!
Com esse friozinho nada melhor do que reunir os amigos
ao redor da lareira, tomar um vinho e jogar conversa fora.
**

Luis Rogério Póvoas, o Leca, Norberto Kühnen, o Beto
Fiscal e SandroWille, com suas respectivas esposas, foram
vistos felizes da vida saboreando roda de frutos do Mar no
Restaurante PerTuti, emNereu Ramos.
**

É bem nesta sexta-feira que o jovem e bem lançado Alison
Muller bate as taças e faz Tim Tim, porque é hoje que ele

festeja a idade nova. Os nossos maiores cumprimentos.
**

No próximo dia 15 de setembro, com a participação do
"Vadinho" e dos djs NenêWolf, Bíbí Andreatta e Paulico,
acontece no Hotel Vale das Pedras, mais uma edição da
Noite doVinil.
**

Durante a semana recebi muitos e-mails elogiando a 6a

Feijoada do Moa. Fiquei muito feliz. Valeu mesmo. Como

sempre, os meus verdadeiros amigos nunca me

abandonam.
**

O meu abraço de hoje, cheio de energias positivas, vai para
Andréia Rabelo Cunha, esposa do meu camarada e

popular Camanducaia, porque é nesta sexta-feira que ela
corta o bolo, apaga velinhas e recebe o coro de parabéns
pela idade nova.
**

Com essa, fui!

A modelo jaraguaense Ana Claudia
coluna desta sexta feira

argenowski empresta sua beleza para alegrar a

FARTURA
Foram quase 900 pessoas que passaram nas catracas da 6a-Peijoada do
Moa, no último sábado (25). Quem foi ajudou a consumir 1.050 litros
de chope Borck, 450 caipirinhas, 250 coquetéis elaborados com a

famosa cachaça Inox e a The Bell, 2.000 dúzias de ostras, várias wixas
de champanhe, 500 pacotes de batata frita Slice, 600 bolas de sorvete

Pingüim, centenas de hot Dog, cucas: bolos e o que é mais importante:
BOO litros de feijoada. Eta fartura!

II D�CA DE SEXTA " FRASE DO DIA
Nesta sexta-feira a noitada quente é Nem tudo o que dá certo é
na choperia Bierbude, com a banda certo. - David Capistrano
Sex Soul Bar - Acústico.

Imperdível!
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso

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

• Cine Shopping 2
Os Simpsons (Dub)
(15h50, 17h40, 19h30, 21h20
-, SeX/Seg!Ter/Qui)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h2b
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
O Ultimata Bourne

(16h50, 19h, 21 h1 ° - Sex/Seg!Ter/Qui)
(14h40, 16h50, 19h, 21 h1 °
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE
-

• Cine Cidade 1
Os Simp,sons (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19hJ 5, 21 h
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
A Volta do Todo Poderoso (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19h15,21h
- Todos os dias)

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

• Cine Mueller 2
Cidade dos Homens

(14h15, 16h50, 19h, 21 h15 - Todos os

dias)

• Cine Mueller 3
O Ultimata Bourne

/ (14h, 16h30, 19h15,21h45
- Todos os cías)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Cidade dos Homens

(14h30, 16h50, 19h20, 21h50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Os smpsons (Dub)
(13h30, 15�30,17h30, 19h30, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Paranóia

04h20, 16h30, 18h50, 21h10
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt.4
l.icença para Casar

.

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

� Cine Neum�rkt 5"
Espírito. 2 - Você .Nunca está sozinho

(20h, 22h - Todos os diàs)
-"

Os Simpsons (Leg)
(14h - Todos os dias)

Primo Basílio

(16h, 1Bh - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
O Ultimato Boume
(14h10, 16h40,,19hl0, 21h40
- Dom/Seg!Ter/Qua/Qui)
(14h10, 16h40, 19h10 - Sex/Sáb)

A Hora do Rush 3

(21 h40 - Sex/Sáb)

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

_'��;U�ri;;";�[ã:��.�:mpa���"��r�' ;'��POYaçãO do Sindicato

Oe,'1.41$

O DIA DE HOJE
SANTO
São Raimundo Nonato
Santo Aristides
São Nonato
São Amando

EFEMÉRIOES
Dia Nacional do Nutricionista

1969
Uma junta composta pelos ministros do

�

Exército, da Marinha da Aeronáutica
assume a presidência da república, no
mpedrnento.do presidente Costa e Silva.

1986
O navio Almirante Nakhimov afunda no

mar Negro depois de colidir com o

cargueiro Piotr Vesev e causa 398 mortes.

1992
Émpresários e trabalhadores se unem

contra o presidente Collor e pedem seu

impeachment.

1997
Corpo da princesa Diana chega a c

Londres para o velório.

2003
A escritora Ana Maria Machado assume

a cadeira número 1 da ABL.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo' instável no Estado
,

A frente fna se desloca por Santa
.

'

'Catarina, deixando o temp6 il)stável
, . com céu encobertó, chuva e '

trovoadas em todas as regiões. "

catarinenses. Temperatura estável
devido à cobertura de nuvens.

FolcLorp: FpstivaL foi saeesse
Para marcar o Dia do Folclore, 22 de agosto, a antiga Ucre e a

Prefeitura Municipal promoveram nos dias 20 e 21 de agosto de
1987, no Ginásio Arthur Müller, o VI festival do Folclore, que
contou com a participação de 173 alunos de onze unidades
escolares de Massaranduba, Corupá e Jaraguá do Sul, segundo
o Correio do Povo, edlçãode 22 a 28 de aqosto naquele ano.

Temas variados foram apresentados, como dança popular
infantil, quadrilha, pout-pourri de músicas folclóricas, dança
portuguesa, boi-de-mamão, música sertaneja, carro de boi,
além de números de folclore americano, folclore gaúcho,
folclore carioca e também a cultura germânica.
O Grupo Folclórico de São Bento do Sul teve participação
especlalna noite de abertura do festival.

UTILIDADE PÚBLICA
HOMENAGEM
Hoje é o Dia do Nutricionista, o Núcleo
de Nutri,cionistas de Jaraguá do.Sui e
Região parabeniza os profissionais
pela contribuição para a saúde e bem
estar da população.

INTEGRAÇÃO
A Escola Anna Tbwe Nagel promove
dia 10 de setembro, a partir das 8
horas, a III Mojin (Mostra de Trabalhos

eJogos de Integração), naqual
comemoraram os 20 anos da escola.

3V8
Alison Muller

Ana Carolina Klitzke

Ana Paula Pinheiro

Bruna- Duarte

Carmem Krause

Diego Lambrecht

Eduarda Giese

Emiliano Rossio

Felipe Ernesto Vasel

IIson F. Klistke "

Inês Moura de Magalhães
Ivete L. Maba

Janete Braun

Jean Pablo Chiodini Amâncio
Lílian Viis

Mareio Tove

Marcos A. Dias

Marcos Aurélio Steinmacher

Marli W. Borchardt

Moacir A. MorettL

Ronaldo Raulino

Samuel Chavier da Silva

Simone A. Teixeira

Talita André
.

Valdemiro Baade

Valdir Weber

Valquiria Bruch

Vanildo Pradr

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

Século XXI" com a Ora. Denise,
Frossard, às 19 horas, na Scar.
loformações no fone 3275-
"

"Jar�gUádOSUle�Reg!ãO'
"

,

,-

1'--
-,-�

HOJE SÁBADO

(3"
DOMINGO,

d
SEGUNDA

d'MIN: 14" C MIN: 15" C 'MiN: 16' C MiN: 15" C
MÁ)(: 19" C'"� MÁ)(: 24° C • . MÁ)(: 23' C . _ -Ó, MÁ)(: 24° C ". -Ó. '

Chuvoso I Sol com pancadas Sol com pancadas Sol com pancadas
de chuva de chuva _ de chuva

"

.. Fases da lua,

/'

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

• 12/8 '�20/81) 5/8

CHEIA

028/8

�JARAGUÁ
�:OO SlÍL

M�f.W IMÁl(�í9"

;� .",

�,
"

'o·
� FLORIANÓPOLIS

MIN: 15°; MAX: 19'

i., .
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Etprna Magia
Loreta desconfia que algo esteja errado.

. Joaquim permanece escondido nos

fundos da casa. Conrado procura pelo
pai e Matilde nega que ele esteja na

casa. Marques faz uma busca pela casa, .

mas não encontra o fugitivo. Medéia
descobre que sua marca de valentina
está visível. Loreta vê o desenho de
Peter e diz que o viu em Morro Alto. Eva
estranha. Nina diz que Loreta se

confundiu. Matilde distrai os soldados.

Joaquim se esconde no porão. Joyce
entrega o anel de valentina a Clara. Eva
entra e Clara esconde o anel. Eva quer
saber o que a filha está escondendo.

Sptp Ppcados
Dante explic.a para Beatriz que ainda não
desistiu de seu casamento. Antes de
morrer, Verônica assina um papel dando
a guarda de Benta a Vicente. Juju revela
a Romeu que Adriano é seu neto, mas
diz que não quer seu dinheiro. Xongas
fala para Estela que vai ter que sair -da
escola para ajudar em casa. Berenice e

Gabriel estão dispostos a regenerar
Azucrim. Juju contá pára Adriano que
Romeu é seu avô. Beatriz descobre que
Clarice foi visitar Dante e corre para o

apartamento dele. Clarice chega ao

apartamento de Dante e dá de cara-com
Beatriz.

Paraíso Tropical
Daniel avisa o delegado Hélio. Cláudio
estranha o comportamento de Marion.
Eloísa diz a·Rodrigo e Tiago que não
aceita que Taís fique impune. Clemente
pergunta onde Hermínia esteve, e ela

responde que saiu para espairecer. Paula
confessa estar aliviada, quan_do Daniel
conta que Taís está morta. Hélio faz

perguntas a Daniel. Daniel explica que
chegou sozinho em casa, porque Paula
foi ao supermercado. Lúcia observa
Antenor ouando se fala em suicídio-ou
assassinato.

luz do Sol
Leonardo não consegue perdoar atraição
de Zné, Georgi revela a Verônica a

promessa que o pai-fez aos avós
maternos de nunca se casar. VerônIca
se aconselha com Cléo, e decide
terminar com Rodrigo Otávio. Mas na

hora "H" ela perde a coragem. Drica delira
e desmaia no abrigo, precisando de
cuidados médicos. Géorgi fica sabendo
do acidénte com aturma do condomínio
e vai correndo à casa dos Alcântara
mniz. Bemardo canta a Rick' que ficou
com HeIO, mas Rick não fica enciumado,
pois revela que está preocupado por ter
dormido com Zo&.

Caminhos do Coração.
Sócrates cai depois que Ene lhe crava

a seringa. Eric coloca a seringa na mão
de Maria, que está adormecida. Antes
de morrer, Sócrates. escreve uma

mensagem codificada num placa de

papel e a coloca dentro da roupa de
Maria. Lucas ouve o pensamento de

Helga e se assusta. Glória e Lucâs se

beijam. Mendigo diz a Vavá que o

menino é filho do lobisomem e Vavá o

morde. O pessoal do Circo que estava

na festa se prepara para ir embora e

sente a falta de Maria. Beto pergunta a

Marcelo se ele acha que Mabel foi
morta por engano, ao invés de Tati.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

PARTICIPAÇÃO
Na reta final de "Paraíso

Tropical", a trama dê
Gilberto Braga e Ricardo
Linhares recebe muitos
convidados especiais. Na
quarta-feira, 29, mais um

nome foi revelàdo. Ivete
Sangalo vai fazer uma

ponta no folhetim nos dias
10 e 11 de setembro.
A cantora aparecerá
como ela mesma e

será uma das hóspedes
do hotel Duviver, do
personagem Antenor
Cavalcanti (Tony Ramos).

SUDOKU

SOB�� O JOGO
É um logo 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.

-

DIVI�TA-SE
Nacio:nalidade
Um alemão, um francês, um inglês e um brasileiro
apreciam um quadro de Adão e Eva no Paraíso.
O alemão comenta:

.

- Olhem que perfeição de corpos: ela, esbelta e

espigada; ele, com este corpo atlético, os músculos
pertílados'... Devem ser alemães.

.

Imediatamente, o francês contesta:
- Não acredito. É evidente o erotismo Que se desprende
de ambas as figuras ..• Ela, tão feminina ... Ele, tão
masculino ... Devem ser franceses.
Movendo negativamente a cabeça, o inglês comenta:
- Que nada! Notem a serenidade dos sells rostos, a'
delicadeza da pose, a sobriedade do gesto. Só podem
ser ingleses.
Depois de alguns segundo-s-mais, de contemplação
silenciosa, o brasileiro deciara.
- Não concordo. Olhem bem: não têm roupa, não têm

sapatos, não têm casa ... Só têm uma única maçã para
comer. Mas não protestam, ainda estão pensando em

sacanagem e pior: acreditam que estão no Paraíso: Só
podem ser braslleirosl.

.

I'
�,_' ."

".:".
','

NOVELA
c.

Regi�me Alves, 28 anos,
será a protagonista da
próxima novela das 19
horas da Globo, segundo
informações da colunista
Patrícia Kogut do jornal O
Globo. Mocinha da trama
Beleza Pura, Regiane fará
pai romãntico com Edson
Celularí. A novela será
escrita por Andrea
Ma�arolli, supervisionada
por Silvio de Abreu.
Beleza Pura se passará
em Niterói, no Estado do
Rio de Janeiro .

Escorpião (23/10 a 21/11)
Nada de desconfiançàs hoje pois há boas vibrações no céu com seu regente, então se int�gre na energia. Procure viver este dia
de um jeito mais saudável. Faça uma caminhada ao ar livre para relaxar e melhorar sua qualidade de vida, e evite levar as.
coisas tão a sério. Faça o possivel para não se estressar.

.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Este é mais um dia em que sua personalidade está com força total. A Lua ainda em seu signo o aconselha a pensar no seu

bem-estar e a cuidar com atenção de sua fonna nsíca. Faça exercicios para gastar um pouco dessa energia e não ficar muito
irritado com tanta correria do dia-a-dia. É uma boa hora para se estruturar.

Touro (21/4 a 20/5)
O taurino deve aprovenar o dia em que Vênus, regente de seu signo o está iniluenciando berne você hoje está mais inspirado.
Seria muito produtivo que você se recolhesse e meditasse. Tente ficar um pouco só, e se acalmar ouvindo Uma música de sua

preferência ou fazendo uma boa leitura. Os romancestambém estão favorecidos.
'

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Tem tantosassuntos que precisam ser elaborados em sua vida, que você deve escolher o melhor dia para executá-los. Suas
atividades estão rolando fluentemente e e indicado para você fazer contato com os amigos, apenas evite falar demais, para não
acabar dizendo coisas que não deve e se arrepender depois.

Cãncer (21/6 a 21m .'

Sehtir é da sua natureza, mas é preciso ter equilíbrio sobre isso. É possivel que hoje o canceriano esteja em confino entre seu
desejo de fazer somenten qu� gosia e a necessidade d� participar da sua·vida social e agir de acordo com as·expectativas que
tenham de você. Façao que lhe agrada pensando mais no seu bem-estar.

Leão (2m a 22/8) ,

LeoDino, ap�veite que você está super energizaqo com a influência das posições planetárias e saia para caminhar, ir à
academia ou jogar algum esporte de sua preferência. E importante gastar energia no que o satisfaz. O momento mostra que a

vida amorosa pode lhe trazer grandes momentos.

Virgem (23/8 a 2219) .

Com as energias no céu, é necessário que o virginiano hoje se centre maíse foque sua energia ncuue considera importante.
Procure analisar o valor que você dá a sua parceira e tente transfonnàr-se diante de uma comparação entre suas expectativas
e a realidade que vive. Ter os pés na terra é essencial.

libra (23/9 a 22110) .

Ter um relacionamento a dois é fundamental a você mas é aconselhável que hoje você tente avaliar a importância que uma
relação pode ter ou não em sua vida. Viva os bons momentos com a pessoa que você ama, porém vivendo o que também lhe
dá prazer. Se estiver sozinho há chance de conhecer alguém.

Sagitário (22111 a' 21/12) .

Lua em Áries mostra ao sagitariano que hoje o dia Iloje lhe oferece a chance de,avaliar o que tem sido difícil em seu

relacionamento e consiga enfim compreender o ouiro em sua vida, assim como entender o que espera de uma relação a dois.
Procure sair para se divertirmesmo que esteja sozinho. É imPortante criar algo para si mesmo.

�

Capricórnio (22112 a 21/'1)
Trabalhar é seu lema mas tem dias que ele poderia ser em casa, não? Hoje é um dia em que toda energia.oimpele a ficar no
lar. Que tal então aproveitar o dia para ficar com a famma? Esses encontros e reuniões com os parentes que ná9 vê há tempos
podem ser uma boa chance de resgatar alguma parte da sua história e serão prazerosos.

Aquário (�1f1 a 18/2)
Parap aquanano que é o grade amigo de todos, o dia é bastante positivo pois será possivel estar entre pessoas Que. go:stà.
Aprovene para passar alguns momentos com innãos e ter com eles uma conversa animada e favorável para.descobrir coisas
novas sobre sua própria pessoa. Trocar idéias livremente vai dar o toque especial para o dia.

Peixes (19/2 a 19/3)
Pisciano, avalie de verdade.o que você está querendo para sua vida. Náo é hora de ficarempurrando tudo com a barriga
achando que ao assim poderá viver seu dia-a-dia de uma maneira ri1ais suave e doce. É hOll! sim de não pennitir que a

correria habitual o irrite e .atrapalhe sua calma. Você tem que aprender a se dar mais valor.

a Jt' 8 2 3 5; 4 �1:; 9

2: í .4 7 5 60a
••
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CUNICAS LTDA

3 9

1
.

8 9

8 972:6
7 5,2 3 6> 984

Dr. Wafdemiro Mazurecheo, 67
Centro • Jaragua do Sul

7 8 9 4 6 2 3 5 1

9 1,_5 6 3 27 4 8

2 3 .1
8 6

8 6 7 9 4 5

(47) 3371.'0882
---

. ..9.74 � 3 5
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GENTE" l\���ele Santos (interina)
··publicidade@ocorreiodopovo.com.br

(?ã
A mãe e o irmão Nikolas

parabenizam Ueslei Adriano Sutil
'

que completou 17 anos dia 22

�família recebe a jovem Dio
Franceschi que passou 4 meses

estudando em Winnipeg (Canadá)

A esposa
Olinda, os

fHhos, noras,
.genro e

,

netinhos
homenageia
m Daniel
Arlindo

Ciconeti pelo
aniversário
dia 24

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Thiago Pradi parabeniza a namorada
Maria Helena Bafista pela idade nova

A Chresta foi conferir de perto
a simpatia do cantor Fabiano

As amigas lhaís, Marilene, Alice e Pamela
em pose com a dupla César MeRotti e

Fabiano na Arena dia 28/7

As Gêmeas TaJita e Tatiane André
.

completam 19 anos dia 31. Parabéns!

Falta 1 mês para o casamento de
Vivaldo Antonio dos Santos e

Juliana lecilla e até agora não'
recebi o convite. Estou aguardando

Os pais Valdir e Laurita desejam .

ricas bênçãos para a filha
Priscila Indianara de Souza

que Crismou no dia 25

Alessandro Cirico completou
16 anos dia 23. Parabéns dos pais
Jair e Márcia e da irmã Príscila
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.,), l'9.rmin�,hoje£ancelámento'da'Dpçãt-petD�SUpe,rsi,mp�S'�';iarrüréha Jjivia�i�jes tlificuíàa'aJs linánceiras 'e:morreu -na -miserià-

BRAS[UA Segundo a Receita, paraàs sítuação'optante",.'
-.

As empresas que optaram' empresas cujas pendências não ,�' ,O'prazu de pagamento do ,'Dect-arapjo d@:lsento-' ;' a,30 de �ril deste ano. O prazo
.peloSimples Nacional e as que foramresolvidas (nocasode não- ,

DAS (Documento de Ar- y, ,-segue ate 30 de novembro e a

" migraram automaticamertte do .prorrogaçãodosprazospelo estado ". recadaçâodo SimplesNacional) , começa na'segunda' "declaração poderá ser feita pela
Simples Federal têm até, hoje oupelomunicípiol.asítuação será referente ao mê-s de julho '

'

, internetno site daReceitaFedetal

para cancelar a adesão. O alterada de "em análise" para também terminahoje. De acordo BRASILIA (www.receita.gov.br), em pos-
cancelamento deve ser feito "indeferido". Para as empresas que' com a Receita,' mais de 3,19 '

':
" -A Receita Federal começa a, tos do programa Banco Popular -

pelo Portal do SimplesNacional, conseguiram resolveras pendên- milhões de-empresas solicitaram receber a partir da próxima do Brasil, na Caixa Aqui, nas
disponível no siteda Receita- cías.ounocaso deprorrogação de : adesão ao Simples Nacional. 'segunda-feira,J, a Declaração de ,lotéricas e nas agências dos
(www.receita.fazenda.gov.br}; prazo para regulariaaçãq, a Esse.regime opcional fOI criado Isentodo IRPF (Isenrodo Impcsto-. Correios,

,

Desde a última terça-feira" 28, '. situação será alterada de "em 'para as microempresas ou de Renda,' Pessoa, Física) , . Para fazer a declaração é pre- ,

as empresas podem saber-se Ó, análise" para "optante". Para' empresasdepequeno porte.que obrigatóriapara queruganhouaté cisoteremmãosoCPFeoTítulo
" pedido de adesão, solicitado ,'solicitar o cancelamento, à '" atualmente totálizam apróxi- ,E-$ 14.991,32 'em 2006'e dís-. -de Eleitor. Mais informações no
.entre 2 de.julho e 20 de agosto, " empresa.deve estar corn o pedido. madamente 95% de todas as pensadosaentregardeclaraçãode. site .da ReceitaFederal 0l,1 pelo
',foi aceito ou não. 'de adesão deferido, ou seja.ina • empresas do País. .

" ajuste anual de.entre e de março Receitafone0300 789ü3()(l� .

,,-,
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IMPOSTO DO, CHEQUE
CESAR JUNKES

�..�

A profissão que mais paga o CPMF são os taxistas, cerca de R$ 241 de tributo por ano, revela pesquisa

Brasllelro trabalha sete dias
somente para pagar a CPMF
Estudo partiu do rendimento
e aplicou a alíquota da CPMF
sobre o valor das transações

alíquota da CPMF sobre o tributo: funcionários públicos: 4
montante desse valor que passa dias; médicos, dentistas e profis
por transações bancárias, onde sionais de saúde: 6 dias; advoga
a CPMF incide. Segundo o dos,contadoreseprofissionaisde

SÃO PAU LO estudo, às profissões que têm ciências humanas: 6 dias, enge-
Estudo divulgado pelo.IBPT maior gasto com CPMF são nheíros eproflssíonaísde ciêncías

(Instituto Brasileiro de Planeja- " taxista e caminhoneiro, que exatas: 5 dias; cabeleireiros e '

. mento Tributário) mostra que o trabalham; emmédia, nove dias . manicures: 4 dias; serralheiros e

-brasileírotrabalha.emmêdía.sete ' 'por;ano-para pagar R$ 241,65 mecânicos: 6 dias; artistas e

, >diãspbfahóparapagaraCPMI; :..de,tributo. i,' ,- . 'cantores: 6 dias; vendedores
'" conhecida. como "imposto,do' No-extremo oposto, o profis- autônomos: 7 dias.
: -cheque't-Segnndo Q.'HWr,·€m.,""sional'que trabalha menosdias : ACPMBnovalordéO,38%,é

c., -1997}'obrasHeirotral;>alháva-ai?@'F' , pata-pagar ao,CPMF é c.funcío>- <cobrada-em todas-as movimen- "

, ," has. três dias por ano-para.pagan o�.)' náriode empresa privada, que. . rações 'financeiras. O governe
',' tributo.<"" :" ,',,' ., " ",-.':,',' -perde-rrês-días doarto porcausa- -tenta, no-Congresso; aprovar a- ,\

I

"Para chegar ao' número -de . do' tríbutoa-O IBl?T'pesquisou, prorrogação. do tributo,' 'que:
t. 'dias; o -lEPT partiu-do. rendi- ::-2ainda�o quantooutras próâssões- .veneeria no-fim deste ana, -até,

"inent0'brutom€dio e aplicou a 'o trabalham para:compensar 0,,- 20U. " '�

''';1 SEXTA·fElRA, 31 de ágo�t�,! �OIl1; i.t J� ,-"� _," :
•

_).:.
'

•

'.

-;1 ...... "
•

'.
- ,,,,' _ <.�

, ..

<;-." :.

Dívídas"';attngi'râmL�:gê-nio_s
.

da música P do: es'porte .

SÃO PAULO � caridade de amigos.
Ter dívidas não é motivo de Em 19 de dezembro de 1973,0

vergonha. Aliás, assumir que o estádio do Maracanã, no Rio de

problema existe e arregaçar as janeiro, foipalcodoJogoGratidão.
mangas (cortando despesas) é a A Seleção Brasileira de 1970 foi
melhor forma de resolver a

.

reunida para enfrentar um

situação. Ter um rombo combinado do resto do mundo.

orçamentárionão é exclusividade _Ficou definido que o dinheiro -

da classe média brasileira. Para recolhido com a competição,
que o inadimplente não se sinta algo em tomo de atuaisUS$ 500
só na lista de maus pagadores, a milhões, fosse revertido para o

I

jornalista Mara Luquet, que jogador Manoeldos Santos,
escreve sobre finanças listou o mais conhecido como Mané
nome de algumas celebridades Garrincha, que naquela época

_ quefizeram história, nãosomente já vivia séries dificuldades

pelos feitos, mas também por financeiras. No fim das contas,
atrasarem suas contas. Garrincha investiu o dinheiro

O mUSICIsta Wolfgang em imóveis. No entanto',
Amadeus Mozart perdeu toda a quando morreu, em 1983,
fortuna construída porque era estava na miséria.

incapaz de lidar com dinheiro. Porém, esses dados não devem
Mozart fazia asmúsicas i¥> pressas, fazer com que os endividados

premido pela necessidade de deixemderesolverseusproblemas.
dinheiro.Nornuseu de Salzburgo, "Como se vê, estamos bem

Áustria, é possível ver ànotadonos '. acompanhados.Masnãopodemos
manuscritos do compositor as nos dar ao luxo de esperar que
dívidas que o atormentavam. Para alguns assessores palacianos ou

conseguir viver em seus últimos amigos venham a nosso socorro",
anos, Mozart contava com a finalizou ajomalista .

'DIVULGAÇÃO

�\. '.'

- .. �
�
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Gastos com os cartões do Relatório dos' EUA aponta

?�Qlet.ll� it�;'-l�f(.)ldísparam.
..
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.... '.'.: :.'. ,',' . ',: .·.•.·.··.0 doêü.rmirittÚlo.GAO. c.·.6rítr.a.iJiz o. (CGU)/::\firriui que:QS gastoS com"
.

.'
.

..' '. . ...,
. . ." ,

'. '.: :'SêguMdÔ oiomal, itdocumenlo . ,pânorama exposto-pelo govemo de
.. c Ein:200.7. clos':,'R$53,1 milhões . os cartões' .corpob:ttiv,¢s s;ã6

. idllre ,o,paf{ú�r.atieV;intiiulàdO '

..:GeorgeW.6uShemlúlhoiQueindicava
.. gas�oSi:cerca dê R$ '40,9 milhões pequenos. Essa despesa-situa-se iíL�vand9Segtiràfiça;:E$t�Dilitan.do '. "diminuição' naviólêQéiaapóSoinicio .:

foramsa�dôS 'e¢espécie.
.

entreO;OO2%'eO,004%dàq�pesa e R�cónStn:iind!fjj.iraqLj�'I, afirmaQue . ;.deámpla Ofensivá�!T{BÇigdá, no início
.

Dentrodogovemo.omínístério total do Executivo, segundo a foramatin:gldos'�élpenà$'trêsdos18 'do ano. "O plano ;dê segurança
.. feítc.pelaassessonade orçementó ..'.responsável 'pelo gasto mais mtf.·

.

ôbjetiVOS�lfixádcispor.Qóngressistas '. pretendia, reduzir a violência; mas,
d6DEMnoGngressomostraque elevado.no uso dÓscartões é o do . O deputado Duarte Nogueira

. riolte-amerícànos para avaãarseu êmooranaá menos ataques contra

até o dia 28 de a.gosto deste ano,
.

Plane]amento., com cerca de R$' (PSDDSP)'
.' progresso político e militar. força arnencana, o námero de ações.

v:-. vaiapresentarrequen- A versão defini�iva do do- contraciviscontinuaomesmo".
os gastos já equivalem a R$ 53,1 26,7 milhões. A justificativa do mento à Comissão de Fiscalização
milhões. O valor é aproxima- ministério são as despesas dos e Controle da Câmara dos De-
damente 3,7 vezes maior do que funcionários do IBGE, que putadospedindoqueoTribunalde
o total gasto pelo governo federal participam desde o ano passado do. Contas daUnião (TCU) aumente
com os cartões em 2004. Naquele censo agropecuário, que tem a fiscalização das despesas.Neguei-
ano, essa despesa foi de cerca de provocado grandes deslocamentos, ra diz que os gastos com os cartões

R$ 14,1 milhões e os gastos for-am sobretudo noNorte eNordeste.A corporativos podem estar sendo
subindo nos anos seguintes. Se Presidência da República vem em desviados para fins partidários, "O
foremincluídos os gastos feitos em segundo lugar; com cerca de 11,6 uso (do cartão) dispensa manual:
2007porórgãosdoPoderJudiciário milhões. Esses gastos seriam se.o servidor achar que acompraé
que também utilizam o cartão explicados emparte pelo aumento urgente, é só passar e pronto. A

corporativo, o número salta para das despesas dos agentes da fatura é debitada do bolso do
cerca deR$ 54,4 milhões. Agência Brasileira de Inteligência contribuinte, que não sabe onde o

O levantamento aponta que o (Abin) por conta das operações dinheiro foi empregado", critica
uso dos cartões ocorre especial- =durante os Jogos Pan-Americanos Nogueira. (Agência Estado)

,Marta SupUcy debate prioridades do turismo
·.···BRASíLlA

Desde o início do mês, a mi

nistra do Turismo, Marta Suphcy,
tem visitado os estados e con
versado C9m deputados para de
bater as prioridades de inves
timentosparao turismoe apresentar
projetos de infra-estrutura, qua
lificação e promoção dos destinos
turísticos voltados para o-de
senvolvimento estadual.

'Através desses encontros das

bancadas, podemos sugerir aos
.

deputados e senadores emendas

que estruturem os estados, que fa
çamdiferença .. : para avançarmos,
é preciso realizar a infra-estrutura
junto com a qualíficação", disse a

ministra. Nas reuniões, aministra
leva o diagnóstico das demandas
estaduais; que chegam ao mi

nistério, normalmente apuradas
junto aogovernador, para articular
ações que possam ajudar a es

truturar o turismo nos estados,

RODRIGUES POZlEBOM/ABÀ

Ministra pretende se reunir até o final do ano com parlamentares de todos estados

De acordo com aassessoria do

ministério, até ontem, foram reali
zadas 14 reuniões com parlamen
tares. Os encontros começaramno

Distrito Federal e, até o fimdo ano,
o ministério pretende finalizar os
encontros com os 27 estados
brasileiros. (AgênciaBrasil)

CAVEIRA VALIOSA Uma caveira de platiná cravada com diamantes do
artista Damien HirsHoi vendida a um grupo de investimentos por US$1 00
milhões. Mold;lda a partir da caveira de um hom-em europeu Que viveu no
século XVIII, mas conservando os dentes originais, a caveira é revestida
com 8.601 diamantes.

-

VERÃO EM CHAMAS Serviços de emergência retiraram 125 pessoas de
suas casas no leste da Espanha ontem à medida que os incêndios florestais
se espajharam cornos ventos de verão.Aschemas começaram na província
de Castellon, na terça-feira, e até agora játornaram 3 mil hectares .

• 1
.
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NOVAS EQUIPES: PENSANOO NO FUTURO

Basquete masculino passa por renovação
Trps categorias dão
novo· fôlego ao esporte
em Jaraguá do-Sul

.

JULIMAR PIVATTO
-JARAGUÁ DO SUL

Tradição no esporte a cidade

sempre teve. Por isso a renovação
é importante. O basquete
masculino jaraguaense pode não
estar bem rias categorias infanto-,

.

juvenil e juvenil. Mas nas três

categorias menores, a história

promete ser diferente. Omini e

o mirim (12 e 13 anos res;
pectivamente) chegam reforça
dos com o novo patrocínio do

.

Colégio Marista São Luís e da
Wizard Idiomas. O infantil (14
anos), a exemplo das demais

. categorias acima, continua com
o apoio da Unimed/FME. No

coma-ndo das três eqúipes está
Rafael Müller.

Das três, quem já estreou. na

competição foi o mirim. No
último fim-de-semana, eles

jogaram em [oinville e venceram

duas, perdendo apenas para os

donos da casa. "Temos grandes
chances de chegar a final nesta
categoria.' O time de Joinville -.

_

teoricamente é omais forte, mas
dois da chave se classificam para
a fase decisiva. Acredito que

podemos brigar para ficar entre
os dois melhores", disse Müller.

Já a infantil estréia neste fim
de-semana, também em Join
ville. No sábado eles enfrentam
SãQ Bento do' Sul e Ipiranga/
Blumenau e, domingo, os donos
da casa.

"Estamos liderando esta

categoria com grandes chances.

Futebol
o técnico do juvenil do
JuventusJFME, Biro-Biro, jogou
a toalha para o turno do

hexagonal final do Catarinense.
Na quarta-feira, em casa,
colocou o time reserva e foi

goleado por -7xO pelo AvaL A

concentração agora é na fase
estadual dos Joguinhos, no fim
deste mês, e no returno do
Catarinense. E para brigar pelo
título nos dois.

Futsal no Estadual
Quem quer conhecer os possíveis futuros jogadores da Malwee, tem a

oportunidade, hoje e amanhã, de acompanhar o time sub-20 da Malwee/
FME em ação. Jogando no Parque Malwee, eles defendem a

invencibilidade no Estadual (15 vitórias em 1 Q_jogos) hoje às 20h contra
Otacílio Costa e amanhã às 10h contra Rio do Sul e às 17h contra São
Miguel do Oeste. Esta mesma equipe também vem dando bons

.
resultados na Dlvlsâo Principal, onde representa o time adulto, que
-'êstá totalmente focado na Liga Futsal. Boa oportunidade.

.

Mais' futsal
Quem também entra em quadra
no fm-de-sernana é a categoria .

sub-tt da Aurora/ÇEJ/FME. Em
Lages, eles buscam três vitórias

para garantir a classificação
para a próxima fase. E, em
Criciúma, as meninas da
Malwee/Haumak/FME estréiam
na categoria sub-17, ainda
comemorando o título da Olesc.

Escolinhas
Os estádios do Estrela, em

Nereu Ramos, e da Vila Lalau
recebem neste fim-de-semana
as semifinais do Campeonato de

Escolinhas, prornosído pela Liga
Jaraguaense. O primeiro sediará
os jogos de pré-mirim e mirim e

o outro das cateqorlas infantil e

juvenil. Destaque para O
Pequeno e a Bola, único que está
nas quatro semifinais.

JESP
Amanhã, às 10h30 na Arena
Jaraguá, acontece a abertura dos
Jogos Escolares da Semana da
Pátria "Troféu Geraldo
Werninghaus". São 3i-escolas
participando com alunos até 12
anos em sete modalidades. Esta
competição é uma das mais
tradicionais da cidade e é sempre
bom acompanhar o envolvimento
e a persistência dos alunos.

·WIZARD-

Categoria mirim já estreou no Estadual e é apontada como uma das favoritas ao título na competição

de conquistar o título", declarou.
Omini ainda não tem data para
acontecer, já que ele é disputado
em apenas um fim-de-semana .

"Esta-categoria é uma incógnita,

porque não conhecemos os

adversários", disse o treinador,
_que valorizou o trabalho dos pólos.

"A maioria .dos atletas foi
revelada nos pólos. Temos

condições de continuar dis

putando títulos com estes

jogadores por um bom tempo",
concluiu.

.

.-CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÂ DO SUL
���"�J�

Resumo
Semanal

)

IndlC3Çi1n da Veféadora-MaristelaMimei Roza(PTdnB), pMa qye ,1 Pr�t(,iturJ proceda a roçMa (' a limpeza do terreno na Rua J()�é Nartocll, bairro Ana paula,
da própria prefeitura, contorrne cadastro rr 29.427, onde ocorreu incêndio.

Indicações do Vereador Jaime Negherbon(sem partido), ao Executivo Munitipal, de providêndas, no sentida de abertura da Rua Domingos RO>il, para
acesso � Rua filmpo,A!egre, 110 bairro Ilha da Figueira; asfaltar ou pavirnenrar a lIua Wanderlei Medro, baírro vila NO\l11; iiurninaçM da Ponte JOJD franzner, bairro sao
LIM; mõcadamizar e patrolar a Rua n" 468, baulO Vila Lenzi; 3s!alt�r ou pavimentar a Rua Es'!leraldina Juntk�l, bairro Vila l�llll; melho(ia� na ilum.oa{M lin trevo da

_Rua Pm!. Waldemar Grubb'l, paro_à Manoel frantis((I da cosIa; conserte da pavímentaç�o da Rua FlMaM Stahelin: bairro 5<10 lUil; ,ioahlaçlio do trevo nas ruas

Feliciano Bortolini com Horácio Rubini. bairro Barra do Rio Cerro; sinalização do trevo nas ruas Ângelo Rubini e Hor�cio Rubini, bairro Barra do Rio Cerro; sernaíoro na
Rua Prei. Waldemor Gmbba, proximo ao n· 212Cl, basro Vila la!au; p!ac� indicativa do nome de Ricardo Sievert. nâjGS·S03, bairro Rio da Luz; nova pintura nos trine!s
da Ruaprel. WaldemarGrullbâ, b,rlrroCentenário.

Indicação Veleador.Ronaldo Trajano RaulíoO(PTB) a !'rt;fejtura Municipal, para que pr(),�da a lovers<lO de: IMo di! ciclovia e (;staÓ(lOamenlO das rua, JOSé
theodore Ribeiro;! Rinaldo Bago.

Indicações do Vereador Dieter janssen{PP), para que ã serretaría municipal competente providenoe a adequaçao des acessos a deficientes frsicos,
esper:ificôlOéflte. nas calçadasem �ent£ eo Colégio sao luiz, no centro; petrolamemo da rua n' i6, baírro Ribeir�oMolha; homenagem a Manoel ROla (Manequlnha),
denominando espaço cultural; redutor de vNúcidade ou semáforo na esquina das ruas frimcism Hruska e JOãO j3nUálio Ayroso; poda das árvores na Rua Tufie Mahrud;
melhorias e adeqllilçãO da flame (fa lIua :4Ugilslo Schwartz, ligando os bairrosAmizade e !résRios do Norte; fMlharia na ilumina(l!o da Rua Roberlo Ziemann, bairro
lrêslíiosdoNor!e; limpeza da písta da Rua Rob�rtoZiemann, bairro rr�s RiosdoNorl�.

<,

Indicatao do Vereador Jurandir Mi(hel$(Pv), ao Exe.cutivo Muni�jpal de estudos para reforma do porno de ônibus dos usuéríos elo I/anspor!e coleuvona
saíd� da Rua Meiina rloriano Borba, latelal da JOSé Theodoro Ribeiro, no bilirro Ilha da Frgueira; impbnraçM de pontos ºe Õojbll� na Rua Marcelo Barbl, biirro Vila
Leozi.

Indicações do Vereador EugenioMoretti 6arrja(PSOB), para que a Poder Executivo Municipal, atraves da setretaria competente, realize estudos, no sentido
de·implantàl redulor de velocidade e tachoes no crulanmnlo das ruas Paulo Ktaemer e Waldemar üoubrewa no baüro Água Verde; retirada de curva sinuosa na Rua

Domingos Anacleto Garcia,oairfO T rés Rios do Norte.

Indicações do Vereador Sadi Terres da Sllva(PTB), para qUE! a serretana muniCipal competente torne providênciaS írnedlatas, em (ela(�o a manutençao das
.

piaras de sinalizaçiío, i!uminaçao e conserto de rneío-üo. do trevo da 8R-280, de acesso ao bairro Nereu Ramos; jnslâlaç�o de placa "esquerda livre" no sinaleiro da
Rua tsthéria leozi Frlednch com a Getúlia'largas;mão inglesa na Ru� Guilhelmeweegc, eo\m as ruas Rein.oldoRau e Marechal Deodoro da Fonseca.

Indicações do Vereador Pedro Anadelo Garcia (PMOB), para pavimenraç.ao da flua >lr.ina l:iafÚa até 11 Escola Fran(isco solaman, bairro Sanro Antônió;
pavlmenl1lçM da Rua txp. [waldo Schwam, lrecho entre a Rua Rob"rrn Ziemann e o COIljufilO nabililclonal, bairro Amizade; abertura de rea interligando as ruas José
mar,s e Sizino Garcia, bairro fres Rios doNorle.

.

Indicaçaodo VereadorJoséOzMo deÁvila (OEM), para in:stalaçM de placas que indiquem a locatiz.açM do HOspital jôraguá.

Compareça ·às sessões, discuta os projetos, partícipe.
Ê a nossa íntegr�ção a serviço da nossa cidade.

\ .

segundas e Quintas as' 19h.,
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O CORREIOESPORTIVO
CONCENTRAÇÃO TOTAL: CLÁSSIÇO NO RIO GRANDE DO SUL

O CORREIO DO POVO

. Malwee quer confirmar a classificação hoje
Para o confronto de hoje, o

técnico Fernando Ferretti
conta com � volta de Leco e

Valdin, que cumpriram
suspensão no último jogo. Para

JUliMAR PIVATTO o ala Xande, o retorno destes
JARAGUÁ DO SUL dois atletas significamuito para

Um ponto apenas separa a _ a equipe. "Ganhamos ,mais
Malwee da semifinal da Liga equilíbrio na defesa e também
Futsal. E a primeira oportu- no setor ofensivo. Além disso,
nidade de conquistar a vag,? .s-: é m�is opção para revezar e

será hoje, às 18h30, contra .0 evitar o desgaste", declarou. "E
Carlos Barbosa, fora de casa. A quanto mais tiver esse reve

partida, que terá transmissão zamento, melhor para todos
da SporTY, pode ser decisiva nós", emendou.
também para o time gaúcho, Para o clássico, Xande acre

que precisa mais do que nunca dita que as dificuldades au

da vitória para continuar so- mentam já que uma derrota
nhando com a semifinal. Com praticamenteeliminaosgaúchos.
18 pontos, a Malwee ainda

-

"O jogo em sijá é um clássico. E

pode ser alcançada pela UCS ainda tem este agravante. Mas o
e Carlos Barbosa, que tem pontoímportante para a gente é

nove, e ultrapassada pelo que nós precisamos davitóriapara
[oinville, que tern 15. garantír a classíficação.declarou,

Jogo co'm a ACBF será
às 18h30 e um empate
já garante a' vaga

Jonathan Mandciho conquista pódio no

Catarinense de triatlo �;m Rorianópoos
JARAGUÃ DO SUL

O jaraguaense Jonathan
Mandalho 'conquistou o quarto
lugarna 5ªEtapa doCampeonato
Catarinense de Triatlo. A prova'
aconteceu em Florianópolis e o

atleta foi o quarto melhor na
categoria 30-34 anos. Foram 750
metros de natação, 24quilômetros
de ciclismo e cinco de corrida.
A próxima prova será no dia

30 de setembro, -em Itá, no Oeste
do Estado. Mandalho (Trial!
Odontosul/Corpo e Mente) será

um dos representantes de [araguá .

doSulnosJogosAbertos.E ele co
memora a oportonidade de com

petir aqui. "OParque Malwee (10-

DIVULGAÇÃO

-Mandalho se prepara para os Jasc

cal da prova) é um dos melhores
doBrasilparao triado. Esperatam
bérnque, por ser emum localperto
do centro, o público prestigie".

I
"" -�"".

Valdin cumpriu suspensão no último jogo e, jmto corn Leco, retorna para a partida de hoje contra a ACBF

81(I#VOARTf
btindes e presentes persolialirados

'tI- ,

mIss LOllI!

PREÇ D' FABRiCA/A...
·

.

(47) 337/1-1197/

L O V E W E A R
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