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C'Rp;'I'C' 8.421
'M.estre em. I1np{an.tcá.cnitt'fI
'Especia[ista em Imp{an,to,fon.tia
Especialisu: em pm;ãcni'Uz
C[ftlica gerar �:' ",;;:"
Prpteses -Te!..:'(47) 3055-2796 '

Rua João Marcato. 1 03 � Centro � Jaraguá do Sul
E·mail: ciiniC8sorrident@superig.com.br

JARAGUÃ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • NQ 5.727. R$ 1,50

POPULA ÃO DEJARAGUÃ
ULTRAPASSA OS 129 MIL
Dados foram divulgados ontem, pelo IBGE. Crescimento populacional é de 19% causado pela migração.• PÁGINA 4

TEMPORAL CAUSA TRANSTORNOS NA REGIÃO

Adotar Gielow e it esp�sa Elisabet se arriscam atravessando a rua alagada no Rio Cerro I para poder chegar em casa. .PÁGINA 5

,. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,.,.,

OPINIAO O CORREIO DO POVO2 I SÁBADO, 1 de setembro de 2007

• EDITORIAL • DO LEITOR

. A luz no final do túnel
é· -uma realidadeCaixeiros viajantes

D
do viver, a angústia, a depressão
e o desgosto tomam a existência

problemática, cheia de obstácu

los, quando sabemos que muitas
vezes bastam uma palavra ge

nerosa, uma mão no ombro, um
olhar afável, para fazer com que

.

as pessoas redescubram o valor da

vida, da amizade e encontrem

ânimo parabuscar a tão propalada
.

'

luz no final do túneL
O papeldoCW é importante

neste encontro do ser humano
com a luz. É preciso que quem
nos procure encontre no voluntá
rio razão para nele confiar; sinta
se compreendido para com ele
estabelecer um diálogo aberto,
franco, sem subterfúgios, onde o

respeito pela sua dor seja o ponto
de partida para ajudá-lo no seu

processo de desabafo, a fimde que
ele possa descobrir a saída que
melhor lhe pareça no momento.
Ligue 3275-1144 para conversar
ou inscreva-se para servoluntário .

Hoje em dia, muitas pessoas,

principalmente nas grandes
cidades, encontram-se "submer
sas" nummundo agitado,no qual
_o 'tempo é preciosidade de

. primeira grandeza para os ganhos.
Ganhar dinheiro, ter eletro
eletrônicos de última geração,
carro importado, filhos estudando
em colégios de alto nível, é o

quanto se precisa, crêem eles,
para a conquista da felicidade.

E levados pela correria, quase
sempre se esquecem de que

precisam cultivar as relações de

amizade, lembrar-se de que não

são ilhas e, sim, que fazem parte
de uma coletividade e que de
vem dar atenção e ter tempo'
também para outros valores da
vida. Os valores da solidariedade,
do amor fraterno, da bondade,
aqueles que conduzem a tantos

optarem por um trabalho vo
luntário. Por exemplo, corno o do .

Cvv, porquemuita gente, como
a maioria deles próprios, está
carente de ser ouvida, acatada,
compreendida.

O isolamento, a insatisfação

máquinas, aparelhos e ma

teriais elétricos (principal
mente motores e geradores
elétricos), com US$ 5,35 mi

lhões, reatores nucleares,
caldeiras e máquinas, comUS$
1,74 milhão, e óleo de soj a,
éom US$ 1,67 milhão.

Para os Emirados Árabes o
incremento foi ainda maior -

57,11% na mesma compa

ração de períodos, chegando
a US$ 32,74 milhões até julho
deste ano. Esse crescimento

.

nas vendas catarinenses para
o país foi puxado pelo au

mento nos embarques de

carnes, principalmente de

frango, que saltaram de US$
. 12,29 milhões nos sete pri
meiros meses de 2006 para

US$ 20,71 milhões no mesmo

período deste aha.

Ampliar mercados é um

desafio que os empresários
brasileiros e especialmente os

catarinenses sempre deram
cabo com grande sacrifício,
mas quase sempre com su

cesso. Ultimamente, pres
sionados pelo câmbio', pa
recem lutar contra a maré,
mas não desistem. Exemplo
disso é a Fiesc, que lança hoje
missão empresarial para a

. Índia e os Emirados Árabes
Unidos, a ser realizada entre

os dias 21 de novembro a 1 Q

de dezembro. Além da apre

sentação do, programa da

missão, serão ministradas no

lançamento palestras sobre as

'oportunidades de negócios
nos dois mercados com a

coordenadora de inteligência
de rnercado da Câmara de

Ampliar mercados p desafio

que os empresários sempre
deram cabo com sacrifício,
mas com sucesso"

Comércio Brasil-Índia, Caro
lina Christo de Gouvêa Si

mões, e o secretário geral da
Câmara de Comércio Árabe

,

Brasileira, Michel Alaby.
As exportações catarinen

ses para os dois países estão em
expansão. Para a Índia, os

embarques de SC passaram de'

US$ 9,46milhões entre janeiro
e julho do ano passado para

US$ 11,32,�ilhões no mesmo
período de 2007, um .cresci

�ento de 19,69%. Os princi
pais produtos vendidos foram

• PONTO DE VISTA.'

• Oscar Luiz Maba, Coordenador
Geral do CW - Centro de

Valorização da Vida

• Carla Schreiner,
Reitora do Centro
Universitário de

Jaraçuá do Sul-
" UNERJ

{!
O orgulho de pertencer 'e a
satisfação com o dever cump'rido

:

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

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postaf19. É obrigatório infonnar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),os seus projetos de pesquisa,
desafios pessoais que têm o

significado da preparação
.

para a carreira profissional.
Ousar, perseverar, confiar
nas suas capacidades, são

valores que ao meu ver

identificarn esse momento

em seusestágios de vida no

caminho da formação uni

versitária que escolheram
trilhar.

É esse sentimento que
me faz ter a certeza de que
nossa equip-e está cumprin
do o seu papel, ao mesmo

tempo em que se prepara o

caminho para uma' tran
sição absolutamente normal
em qualquer processo de

construção de um projeto.
Novas idéias, novas per

cepções e novas energias'
certamente darão um di
namismo ainda maior por

que nosso grupo é formado

por idealistas que não se

abatem diante de dificul
dades e têm a consciência de

que a missão que cabe a um

educador ultrapassa o ime

diatismo e as soluções sim

ples. Educar é um processo

cultural, com bases calcadas
na paciência ,e na obs

tinação, no caráter e no

coração.
Ainda que um símbolo,

o busto do padre Elemar
Scheid que está fixado em

frente à biblioteca nos deixa
a senha de que o olhar para
o horizonte é um referencial
do quanto ainda podemos
alcançar se preservarmos
tudo o que consegui�os até
agora: o respeito e a par
ceria da sociedade, o com

pr.ometimento dos pro
fessores e dos funcionários,
e a energia dos acadê
micos.

Na' 'semana que passou
tive a oportunidade de par
ticipar ao lado de estudantes
e proféssores do nosso Cen
tro Universitário um mo-:

menta que faço questão 'de
compartilhar.
A r ea lizaçãordo Con-

.

gresso de Iniciação Cientí

fica, que já alcança sua

sétima edição, me deu a

certeza de que o projeto
Unerj está consolidado.
Mesmo convivendo com as

.

mesmas dificuldades que

atingem, de modo geral, as

instituições de ensino de
todo o País, caminhamos
firme para construir neste

terreno fértil algo ainda
mais grandioso. Orgulho foi
a palavra que usei ao me
referir ao que vi naquela
noite: professores motivados
e acadêmicos exultantes em

poder mostrar à comunidade

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

O desabafo de José Dirceu
"Estou indignado e revoltado,mas tranqüilo. Não concordo, mas respeito a

decisão do Supremo. Não quero impunidade, não quero prescrição, Que o

Supremo me julgue, mas fui acusado e denunciado sem provas", desabafou
o ex-ministro José Dirceu, O ex-ministro afirmou que continuará com sua

vida política e social. "Vou continuar defendendo o PT, o governo Lula, e me
defendendo. Vou provar que sou inocente. Tenho a consciência tranqüila,
tenho resposta para cada acusação". Dirceu disse acreditar ter sido acusado
de chefiar a quadrilha pelo fato de ter poder político. "Tenho 40 anos de vida

pública e, agora, virei éhefe de quadrilha. Uma funcionária da casa Civil
disse que eu recebia parlamentares não é sinal de que eu comandava o

esquema. É ridículo. Estou vivendo um teatro do absurdo". I�'
'l·�
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· Transjaraguá 1

Jr�nsjaraguá. 2
'; Perguntar rião ofende: o,
que leva a prefeitura a não ..

executar o que diz o con- .'
·

trato que previa a data de
· 31 de dezembropara a con� .

clusão das obras, iá que o

município acusa a Câmara
de tel alterado o prazo para
31de julhode 2oo7? Então,
vale dezembro e ponto final.
A não ser que � mudança
tenha'. sido feita lá, no
segundoandardoprédioda
Walter'Marq�ardt.

([uem deve?:,
_",

.

. -.

'O não pagamento de

indenizações' ã ex-fun
cionários dó'Hospital
Santo Antonio, de Gua
ramirim, tem uma expli
cação da prefeitura: o

município recorreu por
.: discordar do montante e

aguarda novo pronun
ciamento da Justiça para
quitar o que deve. Mas,
alegar que -a dívida é
anterior às duas gestões
da atual administração,
não cola. Quem deve não
é o prefeito, porque ele
não é o empregador, em
bora possa perder o man-
dato por improbidade
administrativa. Quem
deve é o município.

.

: Conta-gotas., .

Spgurança
Controle da ocupação de morros e a preocupação

em locar imóveis para delegacias, bombeiros e postos
policiais com localização estratégica que permitam
fácil mobilidade para agilizar qualquer procedimento
.de �uxílio. Sugestão é da PM, inserida no novo Plano
Diretor de Jaraguá do Sul.

o que disse ...
Na campanha à reelei

ção, o petista Luiz Inácio
Lula da Silva vociferava
contra Fernando Hen

riqueCardoso, rotulando.
o tucano 'de presidente
das privatizações. Para

.

dizer que José Serra,
.

apoiado por LHS, iria
pelo mesmo caminho se

eleito.

...e o que fez
Agora, Lula da Silva.

assina prívatizações .das .

BRs IOf e 116, duas-das
.quatro rodovias fed�n;lis :'

.que cortam o Estado, co� .

mais de -üma dezena de '

postos ••·"d.e .pedágíos, E>
virão o;utros, quando",a{)'
BRs 470 e 2S0lorem d:w

.

plicadas.

Contra
Nisso, absolutamente:'

coerente é 9 ex-gover
nador Esperidião Amin

(PP). Que via e vê nas ro

dovias federais uma res

ponsabilidade do governo
federal, que já leva dos
Estados verdadeiras for
tunas em impostos para
construí-las e mantê-las:
IPVA e Cide, aquele do
combustível. .
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·RETRANCAPopulação
VereadorTerrvs da Silva Oito anos depois de receberem parte da verba Defendido pelosecretá-

·

'(PTB) alerta para palpites.. lndeni�at6tia, .396, ex)furicionários da falida Gaitas rio déUrbanísrnoAfonso

'especulações e opiniões rui
'

,Hering,.de Blu;m�n(lu, ganham em setembro.mais PiazeraNeto, ocontrole do
.' ,liuprensa'local .sóbrepos-

. 19,63% doque.têm direito, Vão repartir 1\$1 milhão. . crescimento demográfico,
sivel deSfecho·'das investi- A ação correna[ustiça 'hámais de otto anos. A nova hoje,deA% ao ano, tam-
,g;iç6es:eil1.cufso, dáCómis- 'jJàicela representa íip�na:s,i7 ;9S%dos créditos.

.'

; bém e.§táno novo PII�P;tra
'.' sã() pioçessar{tei que apura

.
. '"'

' '." .. >

mantêi; foi a justifiéap,va,'
· prilzos de contratos para :, Histeria, "".0 índice 'de deseri.�ol�i-'

'

.. ;':bbr�s de re.s{DonSabilidade
"

mento sustentáveldé 0;S5
.

.,
''',

. S,e[l�àora Iddi:S�lva:tti ,PTe) esbravejou ha tnblina em' ·.c··,·a'lc·ulo 'de zero a' um' .�aViáçãoCan�rin:ho no, .... .......;. ;. ...: '_
" .

'.; To ...' ",;c' Ele.'
. -do SeQ-.ado..Conrra)ornms.· que, dIZ,' nao .i;!stClffipam O" documento em suafnte;.t.ransjaragua. e, que <. .

' " .••.. ,.. .,

•

.

•

.'.', ..'
.'

•

.: .;. ".

íd
'.

Co'
: -

-.
" manchetes' sobr.e obras d.o. .governo, comO'.e-. Ia dese

-".

ja.
preSl ea nussao aposta'. . ... ; .. " : ,.' ,; gra será detalhado em

..... �;'d ha
"

'

tr<o>nm' 'Com tanto.bandido d.···.o-merisalão, inclusive doPT, não
;

qUelAA-'e yereons�.:...'6'-. ,,:' '. .'
'

.. ' . Criciúma. Aconvite.
.

.
. sobrame�momuito espaço.mentos.

'

.'
"

Tucanos·
. .

.... :
"

Vioe-governadorLeonel Pavan vai estar hÔje"pela'
m<i.nhâ'em:Corupá, -com Dalírio ;J)eb€!t"pr�sidetrte.:

.

estadual db PSDB e 'o deputàdoiSeráfuri Venzon, de' 'i',

Brusqll,e>:Pres�a,m'r�uÍliã()�do,d��tqrib' idbl1'pâ��; ;:".'
as converiçõesdb dia'16dàetêm,bro, Enc9ntmserá,:
no salão da igrêjadtÓlica:(;{ocentt&: .. ;

.' ,:.,
,

"
'

,:0',

Tá na cara
Do jeito que alguns vagões'baíançam;,.,pem,é

preciso perder tempo com laudos técnic:os,para se

saber 6 porquê de ftéqü�ntes descarrilametttos de

composições ferroviáriasda ,ALL.
.

. ,

Encalhou'
. Aordem de serviço fQi assinada pelo goverri,aO,or
Luiz Henrique quando ó próprio inaugurou trecho
da SC-474, entre 'São João do Itaperiu e

Massaranduba, em fevereiro de 2006;Umâno e. seis

meses depois os cerca de 500metros de ligação'com
a BR-101 ainda nãoforam concluídos.

Queda de braço
.

Governo federal oferece um piso .salarial
-

nacional de R$ SOO para os profissionais do ensino
médio e R$ 1AOO.para aqueles CQm o-ensino

. superior, por40c horas trabalhadas. A categoria
queFpi\) de,}\$ 1\0.50 para ° ensino médió,é;R,$ ,

r.ssQ ,pat-a o ens'inb,s'uperiOr.
.

. , .'. .

. "

. .',
.

-, .;

". i"

Confirmado
Grupo Votorantim vai construir fábrica emVidal

Ramos. Investimento de R$ 400 milhões, tendo
como matér ia-prirna o calcário minerado
localmente. Deve operar em 2010, com produção
de 1,3 milhão de tonelada/ano e 600 empregos
diretos e indiretos. Em convênio assinado com o

Estado (foto) a empresa se compromete a fornecer

matéria-prima.para pavimentar a ligação rodoviária
Vidal Ramos-Botuverá.ria serra da SC-4S6.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DENTRO DA EXPECTATIVA

redaeao@ocorreiodopovo,com,br

População de Jaragua do Sul
cresceu 19�69%'JllOstra IBGE
Outros dados como spxo,
idadp p migração dpvpm
ser divulgados mais tardp

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
,

O IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística)
divulgou ontem os dados

preliminares doCenso 2007. Até
agora foram contabilizadas
129.850 mil pessoas, 19,69% a

mais do que o último Censo em

2000, no qual a população era

de 108.489mil habitantes.
Este aumento está dentro da

projeção feita pelo IBGE. A
-estimativa é realizada com a taxa

média demográfica (que é o

percentual de crescimento

populacional de 1996 a 2000).
Em Jaraguá a taxa média é de

3-,88% aplicada a cada ano desde
2000. Segundo esta projeção, até
o ano passado se estimava uma

população de 130mil habitantes.
Com a contagem deste ano se

constatou que Jaraguá do Sul
está próxima deste número.

,

"Quando se faz uma projeção é

para se ter uma idéia de quanto
,. '.

se está crescendo", 'afirmou o

coordenador do censo em

-. Jaraguá do Sul, Álvaro Antônio.

.
,

Watzko.
.

-
;

,
Conforme Wqt:<>ko, o fator

responsável pelo érescimento é

o aumehto da migração, já que

nascerarrrapenas 10.965 pessqas
e morreram 3.954, um aumento

de 7.015 habitantes, ou seja,

CÉSAR JUNKES,

"

o total de na�cimentos da cidade foi de 10.965 pessoas

. 14.346 pfssoas vieram de outros
,estados .ou municípios. No
entanto, esses dados como a

migração interestadual e

intermunicipal, sexo, idade,
população urbana e rural serão

divulgados apenas depois que o

, IBGE publicar os resultados no
Diário Oficial da: União. Para o

coordenador, o número

populacional não deve sofrer
muita alteração, mas as pessoas

que tenham dúvidas, se foram
recenseadas, devem procurar o
IBGE de [araguá do S'ul pelo
telefone 3275-0748 para a

verificação. Estas pessoas ainda

"

podem ser incluídas no Censo
até o dia 12 de setembro.

O número de habitantes das
cidades da região ainda está em

processo de finalização e será

divulgado na próxima semana.
O Censo serve para dividir o

FPM (Fundo de Participação dos
Municípios), ou seja, estipular
quanto de dinheiro cada

prefeitura .irá receber. Outra'
relevância da contagem
populacional é avaliar ao'

demanda de escolas, unidades
. de saúde, atendimentos do

governo, ou seja, o aumento das
necessidades de cada lugar.

Desfile Cívico na Vila lalau abre a "Semana da Pátria" ,

JARAGUÁ DO SUL
Acontece hoje a abertura

"Semana -da Pátria", que
culmina com o desfile do dia 7
de setembro, na Rua Reinaldo
Rau.A festividade começa hoje,
às 9 horas, naRuaDonaMatilde '

(Vila Lalau), emfrente ao Posto
de Saúde. Às 10h30 acontece a

abertura dos "Jogos Escolares da (5) e quinta-feira (6) " os

Semana da Pátria - Troféu . hasteamentos acontecem às 9
Geraldo Werninghaus", na

Arena Jaraguá.
Amanhã, às 9 horas, acon

tece hasteamento da bandeira
e passeio ciclístico no Senai

(Barra do Rio Cerro). Na

segunda (3), terça (4), quarta

horas, respectivamente no

Colégio Marista São Luís, na
Prefeitura, na Gerei (Gerência
Estadual de Educação/SDR) e

no Batalhão da Polícia Militar
Na sexta-feira, o Desfile Cívico

começa às 9 horas.

Sorteio dos R$ 54 milhões da

Mega-Sena hoje, na ExpoFeira
JARAGUÁ DO SUU
GUARAMIRIM

Quem não sonha em se

tomar milionário, literalmente,
da noite para o dia? Não é por

, menos que as lotéricas de todo o
Brasil estão tomadas pot filas de
pessoas interessadas em fazer
uma "fezinha". Acumulado em

cerca de R$ 54 milhões, o

concurso 898 daMega-Sena é o

segundo maior em valores a

serem pagos na história do jogo
lançado pela Caixa Econômica
Federal há 11 anos.

Para tentar garantir a bolada
e resolver qualquer problema
financeiro na eminência de
ocorrer, César Bertoldi resolveu
arriscar. Na manhã de ontem,

pela primeira vez na vida, entrou
em uma agência lotérica, pegou
o bilhete e preencheu os seis

números que podem alterar de
maneira bastante significativa os

dígitos da conta bancária. "Vale
a pena tentar. Vou na sorte mes

mo, sem pensarmuito", comen
tou animado com a possibilidade
de se transformar no mais novo

rico do País.

O felizardo que acertar a

aposta deve ganhar o equiva
lente a pouco mais' de 142 mil
saláriosmínimos. Comessa grana

toda, ele pode comprar quase seis

mil pacotes turísticos de 19 dias

para um tour pelas principais
cidades da Europa. Ou, ainda,
levar para cara cerca de 2,2 mil
automóveis populares zero

quilômetro.
,Essas sugestivas aquisições

animaram tambémos apostadores
de Jaraguá do Sul. Segundo
JosinaldoMartins, proprietário de
uma lotérica da cidade, o

movimento aumentou cerca de
200% em comparação a semana

passada, quando o prêmio já
beirava os R$ 48 milhões.

Quem deixou para a última
hora pode começar a se preparar
porque, de acordo com o

comerciante, a procura deve ser

ainda.mais intensa namanhã de

hoje.
A Caixa aceita os bilhetes

entregues' até às 19h deste
sábado. O sorteio acontece às

20h, ao vivo, na ExpoFeira de
Guaramirim.

Bandido� arrombam relojoaria'
com dois buracos na parede
A relojoaria Seifert, na Ma

rechal Floriano Peixoto, Centro,
foi roubada na madrugada de
ontem. Para levar jóias e relógios
que estavamna vitrine, os ladrões
fizeramdois buracos na parede do
estabelecimento, umcomcerca de

. dez centímetros e outro com 15.

Segundo a Polícia Militar, a: ação '.

d�s bandidos não foi percebida
.porque a parede onde foram feitas
as aberturas estava ocultada pelo '

tapume de uma construção. Até
o fechamento desta edição, a po
lícia não tinha pista dos bandidos.

O proprietário da relojoaria,
Guido Seifert, acredita que os

bandidostenhamestudado como
roubar o local. "Eles pescaram os

objetos da vitrine com a ajuda de
um cabo de vassoura", comentou
Seifert, que ainda calculava os

prejuízos. Pouco tempo arites do

roubo, o vigilante ouviu disparode
alarme em uma loja do calçadão e
foi verificar o que havia aconte

cido.O alarme daSeifert disparou
durante a ação dos ladrões, mas

.

quando o vigilante voltou não

havia mais sinal dos ladrões.

CAÇA - NÍQUEL - Na
manhã de quinta-feira, a PM foi
chamada por causa de uma briga
no "Bar do Arlindo", na Rua

. RobertoZiemann, noAmizade.O
proprietário do estabelecimento,
AK., 50 anos, disse que J.B., 35,
teria ligado uma das 'máquinas
caça-níqueis sem a permissão
dele, razão pela qual a briga teria
iniciado. A Polícia Militar

apreendeu as cinco máquinas .

. caça-níqueis do estabeleci
mento. O dono vai responder
pela contravenção penal, em
liberdade. (DZ)
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ALERTA: PERIGO DE DESBARRANCAMENTO

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Chuva alaga as casas dos

moradores da Vila Amizade
Eliana tpmp quP ,

o morro dpsabp
�om tpmporal

OSNI ALVES

GUARAMlfUM
O bairro Vila Amizade de

Guaramirim está entre os que

mais sofrem inundações sempre
que chove fortemente. Na
manhã de ontem, a cozinha da
casa de Eliana Mara dos Santos

Benedito, 43, foi invadida pela
água. Por sorte, a chuva foi
intermitente e toda vez que'
dava uma trégua, Eliana escoava
a água e a lama para fora .. O

. problema era que as bocas de

lobo ao longo da rua principal,
que é elevada acima da casa de

Eliana, ficavam cheia de sujeira
trazida pela chuva e entupia
fazendo com que a água se fosse

para os fundos da casa. "Há 14
anos que moro aqui e toda vez

que chove o medo é constante

com água e desbarrancamento",
afirmou Eliana.

Para Ademir Timótio lam

pert, 35, "os lixos são recolhidos
apenas uma vez por semana o

que ocasiona os. entupimentos
das bocas de lobo". Ademir é

casado, tem três filhos menores
de idade e é proprietário de uma
mercearia na rua São Bento do
Sul e costumeiramente, quando
chove, pega a enxada e faz uma
barreira na boca de lobo em

frente ao comércio para evitar

cheias. Osrerrenos da Vila
Amizade não são regularizados,

Além da chuva, Eliana se preocupa com o barranco que pode desabar

mas osmoradores pagam IPTU

e taxa de lixo que no caso de
Ademir é R$125 mais R$ 45 do
lixo. '1\5 autoridades deveriam

dar mais atenção e solucionar

problemas como este através de
macadames e calhas para escoar
a água em ambos os lados da rua,
mas o único interesse aqui é o

pagamento das taxas em dia",
afirmou Ademir. Os moradores

estão se mobilizando para

reivindicar que a Prefeitura
recolha o lixo pelo menos duas

vezes por semana.

Valdir Vick, secretario de

Obras, foi pessoalmente ontem,
vistoriar o local e constatou a

.

fragilidade da casa de Eliana e

confirmou aoOCorreio do Povo

que vai reunir a DefesaCivil para
averiguar possíveis soluções para

.

a família Benedito. Na questão
das bocas de lobo, Valdir afirmou
que a secretaria vai colocar
barreiras para impedir que a

chuva traga areia e lixo e entupa
ocasionando o desvio da água
para as residências ao longo das
ruas.

�
Temporal deixa autoridades do Vall' do Itapocu em alerta
REGIÃO

As fortes chuvas de ontem e a

previsão de tempo instável para
hoje, deixaram as autoridades da
DefesaCivil e secretarias de obras
dos municípios que compõem o

Vale do Itapocu em alerta. Em

[aragua do Sul, de acordo com -

Glênio Rodrigues, supervisor da
Defesa Civil, "muitos chamados

,

"

foram atendidos, mas nada de

grave foi registrado".
EmGuaramirim, os servidores

da secretaria de Obras foram

acionados por moradores da Vila
- Amizade paradesentupirbocas de
lobos e vistoriar propriedades em
áreas de risco. No município de

Corupá, funcionáriosdaPrefeitura
realizaram a retirada de folhas que

estavamobstruindoo escoamento
das águas em diversos bairros.
Nada de grave aconteceu.

Daniel Calearo, metereólogo
do Epagri, (Empresa de Pesquisa
AgropecuáriadeSantaCatarina),
diz que o tempohoje será nublado
com pancadas de chuva, mas em
menor proporção. O sol deve

aparecer somente no domingo.

Rio transborda e os populares
não têm como chegar em casa

JARAGUÁ DO SUL
Elisabet Gielow, 37, mora na

localidade de Rio Cerro I há 16
anos e sofre para chegar em casa

toda vez que o Rio da Luz enche.
Para atravessar, é precise esperar
horas devido à forçadacorrenteza.
A altura da água chega até as

canelas de Elisabet que não

poderia realizar esta travessia por
causa de uma cirurgia feita na

perna direita. Adolar Gielow, 54,
esposo de Elisabet, se arrisca

fazendo a travessia de bicicleta.
. O casal temdois filhosmenores

de idade que ao retomarda escola
tambémprecisam atravessar para
o outro lado do rio e em dias de
éheia já chegaram a perder tênis,
sapatos e chinelos. O risco é

grande, mas a necessidade faz a

família Gielow persistir em meio

às águas do Rio da Luz que corta
a região. ''A prefeitura poderia
elevar a ponte para que não

precisássemos ter contato com a

água. Seria um ato simples que
facilitaria a vidade todas as pessoas
quemoramnesta região", afirmou
Elisabet. (OA)

Elisabet diz que prefeitura deveria elevar a ponte para evitar alagamento

, .

locomotiva pára e trânsito na

Vila Lalau fica congestionado
JARAGUÁ DO SUL
A chuva forte que alagou

algumas ruas da cidade namanhã
de ontem também prejudicou a

passagem de uma locomotiva da
ALL (América Latina Logística)
porJaraguá do SuL Durante cerca
de 1h20o trânsito andou em ritmo

lento na altura do Bairro Vila
Lalau. Isto porque, o trem ficou

parado sobre O cruzamento da
.linha férrea com as pistas da
Bernardo Dornbusch, causando
congestionamentos.

Mais tarde, a equipe de

.

operações daempresasoltou parte
dos 74 vagões carregados de soja
emilhoparadesobstruiro tráfego.
Segundo a assessoria da ALL, a
águasubiu 10centímetros ealagou
os trilhos em alguns pontos

próximos à Weg. O fato impediu
que a locomotiva seguisse viagem
antes do escoamento parcial da
área e autorização dos técnicos.

Ele veio doNorte do Paraná com
destino aoPorto de SãoFrancisco
do Sul, passando pelo local por
volta das lOh40. A liberação
ocorreu aomeio-dia. (KE)

PIERO RAG�ZZI

Trem ficou parado por cerca de duas horas em funçào do alaqarnento
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NQva·proposta
A loja JCane'âo está preparando para [aragua do Sul um

. novo conceitoem atendimento e produtos. A loja está há
mais de cinco anos ria cidade e possui uma linha de roupas
para todasasid.ttdes e estilos, do casual ao social. A JCanedo
pretende expcÍiiair os negócios e abrir mais três filiais em

Santa Catarinaparamais tarde entrar no ramo de franquias.
A intenção da Iõja é ser reconhecida em Jaraguá como é em
Brusque. Na cidade, a JCanedo patrocina grandes eventos.
Como o realizado por uma rádio da cidade que trouxe a

dupla sertaneja César e Paulinho.
. > DIVULGAÇÃO

j

O· dono da JCan�do, Alexandre Canedo, e sua filha,
Alessandra, com a dupla César e Paulinho

. POR UMA NAÇÃO MJ}PS VERDE

Projeto Iytarista da Semens da Pátria
A cidadania se faz em cada gesto no cotidiano da nossa vida. Tomar
consciência do quanto somos importantes e da dependência que temos
de uns com os outros é um dos primeiros passos na construção de uma
sociedademais harmônica e igualitária.

. b é�légio Marista, n� sua missão de "formar bons cristãos e virtuosos

cidadãos", coloca-se na cond!çãà de parceiro e incentivador de todos os

processos que visem .po ;berri-estar do cidadão e busca contribuir,
através da educação, para cue o civismo e o amor à Pátria sejam uma

constante no condano da vida escolar Entendemos que também é dever
da escola repensar costumes .. conceitos e práticas.

üuerernos comemorar; sim! Participar mais concretamente e fazer
acontecer o civismo. Comemorar a vitória, a conquista, o bem estar do

.

povo, a educação que acontece no dia-a-dia. Desejamos contribuir
eficazmente para fazer acontecer, modificar, desacomodar, reorgani
zar, acertar. Cada um fazendo a sua parte, de acordo com a sua

competência.

Fundamentados nestes principios o Colégio Marista São Luís realizará
neste ano, durante a semana da Pátria o Projeto"Por uma nação mais
verde".

A idéia principal do projeto é conscientizar a cornunídade de que cada
um de nós tem que buscar soluções, discutir o assunto e principal
menteagir.

Para isso durante a semana acontecerão várias ações entre elas:

campanha e coleta de material reciclado, homenagens cívicas e na

quinta-feira todos alunos e comunidade educativa do colégio par
ticiparao de oficinas sobre temas ambientais, de cuidados com o planeta
e cuidados com o serhumano.

cDrreio.com@ocorreiodopovo.com.br

Festa de Rei
A Sociedade Esportiva Recreativa Aliança, de Jaraguá do

Sul, promove hoje o Baile de Rei. .As festividades iniciam às

13 horas, mas o baile começa às 22h30 e será animado pela
Banda Adler's Band. Aniversariantes do mês de setembro e

mulheres até às 23h30, não pagam a entrada. Informações
pelos telefones (47) 3376-0146 e 3376-1152;

Treinamentos
O Centro de Capacitação de Bombeiros Voluntários oferece

"treinamentos e palestras. As palestras são oferecidas

gratuitamente e devem ser agendadas previamente. A empresa
ou instituição deve se responsabilizar pelo transporte do
instrutor até o local. As palestras tratam de temas como

primeiros socorros, animais peçonhentos, 'prevenção de

incêndio, prevenção de acidentes domésticos e normas de

segurança. Já os cursos possuem custos, o dinheiro pago é

destinado a manutenção do campo de treinamento, gás,
energia e horas de instrutores. A solicitação para as duas
modalidades deve ser feita pelo telefone 2106-1013.

Café
Acontece no dia 22 de setembro o 4º Café Vocacional do

Noviciado Nossa Senhora de Fátima. Os ingressos custam

R$ 15 antecipados. O café será na sede do noviciado, com
início previsto para as 14 horas. Mais informações pelo telefone
3376-0559 .

Festa 'Alemã
A 22ª FestaAlemã, que acontece no dia 5 de outubro,

terá a renda revertida para a Casa de Apoio Padre
Aloísio Boeing. O evento será no Clube Atlético

Baependi e tem inicio às 20 horas. O ingresso custa R$
85, com direito a camiseta, caneco, jantar, chope, café
da manhã e sorteio de brindes. Q traje deve ser típico
ou a camiseta da festa. O dinheiro arrecadado será
destinado a aquisição de uma Kombi para o transporte
dos internos da casa de recuperação. Outras informações
e ingressos pelos telefones 9159-4637 e 3370-6638.

Sonora Brasil
Na próxima segunda-feira, 3, acontece mais uma etapa do

projeto Sonora Brasil, do Sese (Serviço Social do Comércio).
Dessa vez, quem se apresenta na .cidade é o grupo Raízes

Caboclas, com o esp.etáculo intitulado "Tonos Novos".
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Faleceu às 5h30do dia 31/
8, a senhora Elena
Severino da Silva Peixer
com idade de 84 anos. O
velório foi realizado em

sua residência e o

sepultamentono cemitério
Alto São Pedro;

Faleceu às 5h15h do dia

30/8, o senhor Arthur
Frei�erger com idade de
94 anos. O velório foi

realizado na capeia
Mortuária Maria Leier e o

sepultamento no cemitério

Municipal do Centro.

Faleceu às 13h45h do dia

30/8, o senhor Miguel
Manoellnácio com idade
de 78 anos. O velório foi
realizado na Capela
Mortuária de Nereu
Ramos e o sepultamento
no cemitério de Nereu
Ramos.

CHEGOU
NET VIRTUê E
BRASILEIRAO.
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MAReIO MANDEl DA SILVEIRA

redacao@ocorreiodopovo.com.br

'AUFSC eaãuníndo n

Norte � e não dividindo
�

Secn�tário Marcio da SiLveira faLa dos desafios para
�ransformar o município em póLo tecnoLógico

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

Apesar do Vale do Itapocu ter perdido a sede do campus da UFSC
. (Universidade Federal de Santa Catarina) para Joinville, o' secretário
de Desenvolvimento Econômico, Marcia da Silveira afirma que "não foi

uma derrota". Salienta que lideranças jaraguaenses estão participando
ativamente do conselho que define os cursos a serem implantados.
Também admite que a decisão a favor de [oinville
foi por causa do tamanho da área e do peso político do município.
O reitor Lúcio Botelho comparou a disputa pela localização do

campus Norte da universidade como um concurso entre

"Miss [oinville e Miss Jaraguá". No embate, [oinville levou

a melhor, com inegável desempenho do deputado federal

Carlita Merss (PT) e da senadora Idelli Salvatti (PT), que
provocou irritação ao comparar Guaramirim a um pônei e

[oinville a um cavalo alazão.

Correio do, Povo �

Perdida a batalha pela sede
do campus Norte daUFSC,
qual é o próximo passo?

Marcia da Silveira - Não
. perdemos a batalha, pois
quando formamos o grupo
"Pró-UFSCAqui", nós tínha
mos alguns objetivos. Uma
delas era o campus, nas não

só ..0 campus. Queríamos e

conseguimos fazer parte do
conselho para definir quais os
cúrsos a serem instalados, o
modelo do campus universi- CP , Quais os cursos que o

tário.Não queríamosque fosse campusNorte vai oferecernum

no ltinga (joinville), então primeiro momento? Quais os

ofertamosoutro espaçoque no pretendidos pela sociedade do

nosso vereraestrategicamente Vale do ltapocu?
mais acessível, em Guara- Silveira - Na verdade, não
mirim. pedimos cursos, mas que a

Quando se fa..z parte do universidade atue em algumas
conselho que decideos cursos, áreas. Dessa forma, não limitamos
é possível ídentíâcar cUISOS oportunidades e facilitamos

que vãobeneficíarâ região.O possibilidade de abrir novos

campus ficou emJoinvillepor' cursos. No documento que

uma decisão técnica. A ava�'
.

entregamos ao reitor (ontem),
líação do conselho da univer- pedimos a área de engenharia de
sidade é de que a�de deveria energia; de biomedicina; de

ficar numa área grande, onde mecânica automobilística; de

pudesse ser projetado um engenharia de bioprocessos e

parque tecnológico.E também biotecnologia; de engenharia
devido ao peso político que naval; engenharia aeronáutica;

[oínville tem - interventores engenharia sanitária e

junto ao governo federal, que ambiental; de engenharia de

L_'�------------------------------------��-�������--�------�--------------�----�

facilitariam o acesso a recursos

para implantar o campus.
AUFSC está unindo oNorte

do Estado, e não dividindo. A

exemplo do Projaraguá, estamos
formando um conselho de
desenvolvimento do Norte, e a

Associação Empresarial . de

Joinville está trabalhando

conosco na duplicação da BR-
280. Nós temos todo um trabalho
a ser feito, unindo forças para o
bemcomum.

alimentos; e de engenharia
têxtil. Acreditamos que as cinco

primeiras áreas é que serão

alocadas no campus e que

poderão ter cursos funcionando
na região, pormeio de extensões .

Queremos transformar o

Norte cararmense em refe

rencial na área tecnologia no
.

Brasil. Para formar um pólo
tecnológico, um dos fatores é ter

. universidade para a formação de
. inteligência, para que as pessoas
atuem ou empreendam novas

empresas. Aqui em Jaraguá do
Sul vamos ter um ou vários

parques tecnológicos - vai

depender do programa da

política de desenvolvimento

econômico que estamos fazendo
ser aprovado ou não - nas

imediações da Unerj (Centro
Universitário de jaraguádoSul).

CP .. Existem pesquisas
sérias sobre as' carências do
mercado de trabalho em

relação à formação de ensino

superior?
Silveira - Não estamos

fazendo pesquisa nesse sentido

porque queremos investir no

novo modelo econômico. A

grande carência mundial é o

setor tecnológico, por ser um

setor novo. �uando nossas

universidades foram formadas, o
setor tecnológicono�undo era
incipiente. E o seta' cresceu
tanto que as universidades não

conseguiram acompanhar essa
demanda.

Historicamente, nossa região
empreende no setor tradicional
- confecção, indústria. de

transformação, alimento - e

todos os cursos superiores
existentes já atendem essa

demanda. E, pelas carac

terísticas geográficas do mu

nicípio, não comportamos mais
essemodelo de indústria. Temos

que manter nossas empresas

porque elas foram a alavancado
crescimento. Mas como'vamos
manter o crescimento se não

temos mais locais para as

empresas?
Para formar a nova política

de desenvolvimento econômico,
estamos tentando direcionar

para um segmento econômico

com menos agregação de mão
de-obra. Claro que temos que
dar empregos, mas os setores

tradicionais já criaram esses

empregos. O objetivo é que, a

curto emédio prazo, não sejamos
um local de atração de
demanda demão-de-obra, mas

QUEM É:
Marcia Manoel da Silveira é

secretário de Desenvolvimento' .

Econômico de Jaraguá do Sul
desde março. Graduado em

administração e especialista em

Gestão de Empresas e Marketing
pela Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), é empresário e

diretor da Fampesc (Federação dás

Associações das Micro e

Pequenas Empresas de Santa
Catarina). É casado com Conceição

da Silveira e tem duas filhas.

de indústrias e empresas da
área tecnológica que possam
sustentar o crescimento da
cidade. E para ser um atrativo

de empresas de tecnologia,
temos que ter pessoas

capacitadas.

. CP , No mercado local e

regional, a simples graduação
universitária terá peso
suficiente para garantir aos
formandos acesso ao

mercado de trabâlho?
.

Silveira - Se a graduação
ou o curso for na área tee

nológica, basta. Claro que a

pessoa terá que continuar se
aprimorando. Precisamos de

programadores de computa,
dores, de webdesigners, dos
engenheiros da área de
mecatrônica. Essas são as'

profissões do futuro. A cidade
tem que mudar o seu modelo
e tem que criar condições para
isso. Já temos' boas escolas
técnicas e universidades de

primeira linha.� precisamos
demais cursos voltados à área

tecnológica e delimitar uma
políticam� onde cada

instituição possa trabalhar,
assifu urna não vai competir
com a outra.
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Jéssica Alvaristo ficou em

quinto lugar na edição da etapa
nacional no ano passado

Venhas
BATATARE

COM BACON

Venha saborear um gostosocatéespresso

com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado -"

Aguardamos o sabor �e suaVlsit(
"

JARAGUÁ DO SUL

Dois modelos jaraguaenes terão a

chance de participar do Super
Model Of de Word, maior con

curso de beleza do mundo, pro
movido pela Ford·Model, e de

quebra faturarUS$ 250mil.

O primeiro obstáculo é ser

selecionado entre 15 modelos pela
Agência CatarinaModelo. Depois
os candidatos vão passar pelo crivo
dos profíssionaís da Agência Ford

Model Brasil, em outubro. Destes

apenas um casal passa para a etapa

nacional, que acontece em São

Paulo, no mês de dezembro. Os
vencedores recebem um contrato

de trabalho no valor de R$ 150 mil

cada e participam do Super Model
Of de Word, no Estados Unidos,
em janeiro do ano que vem, que

vai premiar em US$ 250mil.

O Super Model é um dos mais

renomados desfiles do' mundo,·
com 58 anos, já revelou estrelas

Casal de modelos jar.aguaenses terão a

oportunidade de chegar ao Super Model Df de
Word, um dos mais renomados concursos

,.....
.

no mundo da moda e, de quebra,
faturar uma grana

como Sharon Stones e Sarah
. Tomas. Entre as modelos brasilei

ras, que venceram a etapa nacio

nal e ganharam visibilidade, estão

Juliana Didone, MarianaWeickert
.

eAnaClaudiaMichels. [araguá do
Sul já teve uma representante na

etapa nacional, foi no ano passado
quando Jéssica Alvaristo, 14, ficou
em quinto lugar. Depois da

conquista ela foi capa do site Terra
-comomodelo revelação.

Para participar basta termais de 13

anos e mais de 1,72 metro de altu
ra, para as mulheres, e mais de 15

anos e 1,80 metro de altura, para
os homens. Os que não se elas

sificarern para o·concurso terão a

chance fazer parte do quadro de

modelos da agência jaraguaense.

As inscrições são gratuitas e

podem ser feitos na sede da

Catarina Modelos, na rua João
Marcatto, 142, Centro de Jaraguá
do Sul ou ligar para o telefone

3371-0692.
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MIMO
Se receber em casa ou no

trabalho uma sàcola com 'um
.

pacote do Café Sasse, não se

impressione: é um mimo pela
sua par ticipação na 6a

.

Feijoada doMoa.

•

INAUGURAÇÃO
Na próxima quarta-feira, a

�oderna Luzimar de
'

Carvalho Pinto, promove
concorrido coquetel para
inaugurar na Rua Reinoldo
Rau, 545,

..

em Jaraguá, a

elegante' loja Andaluz. Na
oc as i ão .a co n tecerá o

lançamento da coleção-verão
2008. Bola branca.

•

PRAAGENDAR
No próximo dia cinco de
outubro, o Lions Clube de'
Jaraguá, promove no Clube

. Atlético Baependi a 23a Noite
Alemã. Festa das boas que
terá a renda revertida em prol
da . Casa' de Apoio. Padre
Aloisio Being, O valor do
convite é .,R$ 85,00· e dá .

direito a. camiseta, couvert,
chope, jantar, café da manhã.
e sorteio de muitos brindes.
Mais informações pelo fone
3370-6638.

NADAAENSINAR
Denise Frossard, ex-deputada

.

Federal e candidata derrotada
(ainda bem) ao governo do
Rio de Janeiro no ano

passado, vêm dar uma

palestra em [aragua dentro de
poucos dias. Quem assistiu
aos debates políticos entre ela
e Sérgio Cabral pôde notar

que ela não tinha plano de
governo, muito pouco
conhece de administração
pública e sequer sabia de
muitos detalhes da realidade

.

socio-econômica e

demográfica do seu estado.
Enfim, uma decepção. Como
tática, escolheu ficar no

ataque o tempo todo, 'e
tentandolevar o debate para
o campo da admínistração
sob .a ótica jurídica, pois foi
juíza de direito. Não deu
certo, transpareceu na sua

fala autoritarismo e sarcasmo.

Agora vem aqui falar sobre
ética e a relacão com a

política. Muita g�nte-crê que
ela não tem muito a dizer
sobre o tema, depois do
"desastre" que. foi a sua

campanha política em 2006.

NOS BASTIDORES DA
POLíTICA ...
Em breve [aragua terá na

mídia nome novo e fortíssimo
para disputar o paço

municipal. Quem viververá!

SÁBADO, 10 de setembo de 2007 I 9

SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.com.br) .

CONTEU
Na segunda-feira quem apaga velinhas e recebe coro de parabéns é
o jovem Caio Henrique Buzarelo, fílhão do casal amigo [acira
Rozza e o grande Buzza.
**

Quem estiver sem programação para este final de semana, vale a

pena conferir a s- Expofeira de Guaramirim, está muito
concorrida e bem organizada.
**

Hoje, mais conhecido como sábado, a partir das 7h30min, o

empresário Edgard Malutta, presidente da Associação
Empresarial de Guaramirim (ACIAG) será o entrevistado dos
comunicadores Albino Flores e Fabiana Machado, no Studio
Atualidad�s.

.

É sempre bom repetir o que até uma criança já sabe. Não tem

segredo: segurança pública é polícia na rua, E ou não?
**

.

No próximo dia 29 de setembro, para comemorar o Dia da'
. Secretária, aACl]S promove café esperto para lembrar a data.
**

o meu amigo Fernando Elviz, cantor dos bons, é quem comanda a

musicalidade hoje à noite na choperia Bierbude.
**

No próximo dia 15 de setembro tem Feijoada no Beira Rio Clube
de Campo.
**

Com esse friozinho, nada melhor do que alugar naMatrix o filme
Cartada Final, estourar pipoca e ficar embaixo do endredon
curtindo atelínha
**

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

camarada de longa data Matheus Fernando Anacleto, que é leitor
. da coluna e rala pacas na Consistem. .-

**

Com essa fui!

Cintia Silveira e Rafael Gargioní casam-se. hoje à noite com mega-testa no hotel
Estância Ribeirão Grande

IDADENOVA
É bem neste sábado que o empresário.boa praça José Carlos Neves, o popular Gê, receb�
todo o carinho e apreço dos familiares e de seu grande círculo de amizade, porque é hoje
que ele comemora a idade nova, Os nossos maiores cumprimenros .

FOTOS
Quem acessÇl.r, apartir de segunda-feira, o sÚe www.revistanoss(í.�om.br
poderá conferir algumas fotos da 6aFe'ijoa�Çl'doMoa, que ac.onteceu
dia 25 de agosto, na ComBat, emJaragUá.

'.

-

.. DICA DE DOMINGO
Assistir ao programa Moa

Gonçalves às 18 h e 30min.
Comprar �mià carne esperta na Cia da
Picanha, reunir' os amigos 'e fazer

aquele churrasco.
" FRASE DO DIA :;>-y,: •

Tudo que o mundo precisa são de exemplos, e não d.e
opiniões." • Paulo Coelho

_-'. -

"
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso

(-16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Se,vSeg/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, 21h20
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
O Ultimato Bourne

(16h50, 19h, 21 hi ° - Sex/Seg/Ter/Qui)
04h40,16h50,19�21h10
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Os Símpsons (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21 h
- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
A Volta do Todo Poderoso (Dub)
04h,15h45,17h30,19h15,21h

•

- Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, t9h30, 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 dias)

BLUMENAU

• Cine Neumar.kt 1

Çicladé dos Homens

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

,_ J
• Cine Neumarkt-2
Os Simpsons (Dub)
(13h30, 15h30, 17h30, 19n30,21h30

. - Todos os dias) ,

• Cine Neumarkt 3
Paranóia

'

(14h20, 16h30, 18h50, 21h10
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4

Licença para Casar

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

• Cine Neumarkt 5

Espírito 2 - Você Nunca está sozinho

(20h,'22h � Todos os dias)

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

Primo Basílio
(i6h, 18h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
O Ultimato Bourne

(i4h10, i6h40, i9hi0, 2ih40
- Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)
(i4h10, i6h40, 19hi0:: SeX/Sáb)

A Hora do Rush 3

(2ih40 - SeX/Sáb)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

[(·l,nUOltl.,;l.lfZ.): : 'i"
';:;��:;'�;;��,�L�:' •.....��;if.;'L: _.�,� _ ,::,,'" �:'�if.-"

Corupá funda o Corpo
de Bombeiros Voluntários
o Correio do Povo trazia como matéria de capa na edição
,semanal de 29 de agosto a 4 de setembro de 1987 que a

Associação Comercial e Industrial de Corupá estava

encabeçando naquele ano o movimento para a criação do
.

Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade. A assembléia

de fundação estava marcada para dia 15 de setembro. O
. estatuto havia se baseado na da corporação de Jaraguá do
Sul e a princípio o Corpo de Bombeiros Voluntários de

Corupá contaria com dez homens para atendimento das
ocorrências. Ainda segundo a matéria, em Jaraguá do Sul a

corporação havia comemorado no dia 22 de agosto os seus
21 anos de existência. E naquele dia 26, havia realizado

.

assembléia para eleição dos conselhos administrativo e

fiscal. O novo presidente eleito era Adolar Jark.

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

.
extra@ocorreiodopovo.com.br

SANTO
São Gil
São Josue
São Vitório
São Terenciano
São Egídio

EFEMÉRIDES
Dia d� Professor de educação Física

1939
A Alemanha invade a Polônia, o que dá
início à Segunda Guerra Mundial.
1962
ONU calcula que a «lpulação mundial

chega a 3,1 I1llhões em meados de
.

1962 e está crescendo 1,8% ao ano.

1985

�Equipe frar,- o-americana localiza o

transatlãníl o Titanic a cerca de 4 mil
metros de'profuncídade e a 600
quilômetros da Terra Nova.
1998
Pesquisadores franceses descobrem
uma 'nova cepa do vírus HIV, causador
da AIDS, que não podia ser detectada

pelos testes comuns.

2003
Os Países Baixos autorizam farmácias a

vender frascos de 5g de maconha
destinada a aliviar sintomas de doentes
de câncer terminal, AIDS, esclerose
múltipla e síndrome de Tourette.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável em Santa Catarina
A frente fria se 'afasta do estado e o

tempo melhora gradativamente,
mesmo assim aínda há indicativos de
chuva isolada. Temperatura em ligeira
elevação. Vento de noroeste a sul fraco
a moderado com rajadas no litoral.

� Jaraguá do Sul e Região

,

/ -.... . ·i.· - ,...,". .....
�

. O mundo animal não é muito diferente do soéial dos�;;�
humanos. O clie do leitor JeffersonAlberth Konellé

comprova a �onstante luta pela sobrev!v.êncii
-

�"'c>;

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 Cu�ural
Hansa Humboldt.

VíDEO
A Apevi possui um acervo de fitas de
vídeo para treinamentos pontuais. A
locação custa R$ 5 para associados
e R$ 10 para não associados.

Infonmaçôes no fone 3275-7024.

HOJE

d
DOMINGO SEGUNDA TERÇA 6MIN: we MíN: wc� Mí�:wc� Mí�: 13°C

MÁX: 22" C . • _. MÁX: 20· C x.._,_) MAX: 22" C x.._,_) MAX: 26� C

Sol com pancadas Nublado Nublado Sol com nuvens

de chuva
� Fases da luá

ANIVERSÁRIOS

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

.))� I.lm (�� , 02�

1/9
Aderson da Silva
Claudinei da Silva
Diva M. Cipriano
Estefani C. Weiss
Fabiana H. Anders
Felipe Eduardo daCosta
Gerson Luis Weiller
Gilsonei Soares de Oliveira
Harry Kackbarth
Isolina Nasato
Ivo Raduenz
Jacinto L;mga
Jackson F. Rosa
Jéferson Lennert
Jerson Klein
Lauro Pietsch
Marliane M. Prestini
Olivio Soares
Paulo Pivotto

. Rodolfo Tunnermann Neto
Sibele K. Kanchen
Valdeliria Balsanelli
VictorT.M. Motéfunas

2/9
Adilson Cesar Papp
Adilson Heller
Mair Zanchin
Angelica Nau
Aurea Rolloff
Charles Michalak
Clademir Lenhagi
Cristiane Meri Lindemann
Deleon de Vargas
.Gabriela Teresa Ropelato
Infância Rosa Alves
Ingo Ruck
Itamar Kasulke
Jaison Tomazelli
Jeison Otovicz
João GilmarWeinfurter
Laura Clarice 8. Martins
Logan Luan Flores
Luis O. Rodrigues
Marivone A. Correa
Nelson Kroin
Nicole Grum
Raquel Ershing
Sandra Kreyssig
SChaiane G. Vaz
Tais Cardoso

ó/
-.JARAGtJÁ
DOSUl

MiN: 14" I MÁX: 22"

Pi?"
"'�/. Fl9RIANÚ.POLIS
'.I MIN: 15°/ MAX: 22"

)
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Eterna Magia
Clara mostra o anel que escondia e Eva

diz que trata-se da jóia de sua mãe, que
tanto procurou. A menina responde que

não quer que Eva use o anel. Mauro exige
uma explicação de Pérola, o que irrita

Max. Eva mostra o anel para Nina, que
fica fascinada. Nina diz que Eva não pode.
entregar o anel para Zilda, pois será uma

ameaça a todas as valentinas, inclusive
Clara. Matilde conta para Padre Agnaldo
lltle Joaquim está escondido na casa.

Bertavê Eva entregando o anel à Pérola

e conta para Zilda. Eva chega em casa e

encontra Peter.

Sete Pecados
Dante afirma para Clarice que foi uma

coincidência, mas ela não acredita. Clarice
discute com Beatriz, que garante a Dante

que não sabia que Clarice estava indovisitá

'10. Beatriz diz a Ágatha que quer Dante

contra a parede para que ele precise dela.

Marcelo fala para Ágatha que o depósito já
está quase vazio. Vicente recebe uma carta

da tia de Benta avisando que vai brigqr
pela guarda da menina. Custódia convence
Adriano a .corwersar com Romeu e eles

combinam de se encontrar. Ágatha diz para
a policia que Dante está envolvido com

roubo de cargas.

Paraíso Tropical
Daniel vê Ivan e chama a polícia. Ivan é

cercado. Paula e Daniel acham que Tais

havia conseguido o dinheiro e tentara

pegar o passaporte de Paula para fugir.
. Cássio diz a Lúcia que gostaria que
Mateus tivesse o seu nome. Yvone

promete ajudar Daniel para que ele

consiga entrar na casa de Olavo. Hélio

diz que a necropsia não foi conclusiva.
Fred vê Camila e Mateus se beijando na .

festa. Antenor manda alguém buscar o

dinheiro. Olavo denuncia Ivan pelo roubo
do carro. Lúcia faz perguntas ao ver

Antenor guardando muito qinheíro no

cofre.

Luz do Sol.
Stella mostra uma foto de Drica 'para
meninas de rua. Georgi avisa ao pai que
vai morar com os avós até completar 18
anos, para que ele possa se casar com

Verônica. A cantora muda agarra foto de

Drica e sai correndo, e Stella procura ajuda
de Marcelo para encontrá-Ia. Verônica

interrompe a conversa entre Georgi e Tom
e diz que não faz mais questão de �e
casar com Rodrigo Otávio, e pede que
ele a ajude a terminar o relacionamento.

Isabela tem crise de choro e é consolada

por Vicente. Laura aconselha Leonardo a

perdoar Zoé.

Caminhos do Coração
Taveira pressiona Maria para confessar
o crime. Ora. Júlia tenta apagar no

computador de Sócrates arquivos sobre
o Projeto DNA, antes que a polícia
chegue. Guiga avisa a Ângela que ela
não poderá mais ir à escola, senão

descobrirão que ela tem asas. Pachola

manda Vavá sumir, já que- a mãe dele
está morta. Pachola diz a Altina que
Vavá sumiu. Altina levanta da cama e

diz que vai procurarVavá. Marcelo conta

para Beta que quer encontrar Dr. Walker

para tentar entender a razão do ataque
contra Mabel e Tati.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.cóm.br

RENDA'
Documentos da batalha
judicial pela custódia
dos filhos de Britoey
Spears e Kevin Federline
revelaram que a cantora

ganha mais de US$ 700 mil

por mês, diz o site TMZ.
O advogado de Kevin
usou os papéis para

.

alegar que Britney "é
claramente 'a parte com

dinheiro' neste caso".

Ele quer que a popstar
.

arque com os custos do

processo, avaliados em

US$50 mil.

SUDOKU

SOBRE; O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrada 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

Traição
Deitada no seu leito de morte, a mulher

segura a mão domarido e chora:
- Querido, debe-me falar. Tenho que te

confessar algo ... Nesses dois últimos anos

eu te traí com seu melhor amigo ...
- Tudo bem, não se preocupe por isso ... -

responde o marido.
- Como, tudo bem? Se você não me perdoar, -

não vou morrer em paz!
- O marido então coloca afetuosamente a

mão de sua esposa entre as suas e,

olhando carinhosamente para ela, diz:
- Não se preocupe por isso. Eu já sabia. Por

que você acha que eu lhe envenenei? .

BARRADA
A apresentadora Ana
Paula Padrão, que
comandou o "Jamal da
Globo" porcinco anos,
não foi convidada para a

comemoração de 25 anos
do telelomal ontem, em
.sao Paulo. Segundo a

coluna Zapping do íomal
Agora, Padrão foi a única
ex-apresentadora do
telejomal que não recebeu
convite. A Globo diz que
não convidou Ana Paula

porque ela rescindiu
contrato com a emissora.

Libra (23/9 a 22110)
Para um ser pensante como você, ficar estagnado num mesmo ponto não pode trazer bons resultados. O trânsITo da Lua em Touro e

a área de seu mapa que ela ocupa hoje, mostram que este pode ser um bom dia para você repensar sobre seus valores pessoais e

os valores que recebeu em sua educação e que ainda carrega consigo e mudar o que precisa ser adaptado ao novo momento

principalmente no amor. Veja ,que papel a pessoa amada exerce em sua vid�, e perceba se não a está super valorizando.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Mesmo em tempos de tempestades e terremotos, se estiver firme em sua base conseguirá superar qualquer obstáculo. As

energias no céu indicam que é necessário que o ariano se controle em relação ao dinheiro, para não deká-lo voar com o clima.

Suas ações hoje devem ser pensadas para que na hora de expressá-las elas não saiam de forma inesperada e isso acabe não

sendo o mais adequado a você. A área financeira, principalmente. merece essa atenção especial.

Touro (21/4 a 20/5)·
É importante eu hoje, com o trânsITo da Lua em seu signo e o aspecto que ela faz com o Sol. você se sintonize com seus desejos
e vontades. AproveITe que este pode ser um bom dia para você dar uma mudada geral no seu visual e invista tempo e energia nesta

transformação. Mesmo que seja um corte de cabelo, ou um toque diferente no seu modo de pentear-se, trará bons resutados.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Sonhe geminiano. sem limITes pois esta é a única coisa que podemos fazer à vontade. Viva seu dia hoje de um jeito diferente do

convencional. Se você está habITuado a sair e estar sempre em movimento, o melhor a fazer neste dia, com a Lua na sua área de

reclusão, é ficar mais calmo, recolhido no seu canto, curtindo uma música tranqüila ou vendo televisão ou um filme que lhe

agrade para ajudá·lo a viajar na fantasia. Essa pausa para refletir vai ser de grande valia para melhorar sua vida.

Câncer (21/6 a 21m
o canceriano pode se sentir seguro para tomar iniciativas que exijam atitude de sua parte. Essa postura pode ser em relação a grupos

e amigos, ou a um traiba/ho q'ue tenha que desenvolver em equipe, pois a Lua estimula esta área de seu mape. Agindo assim você só

pocerã ser bem sucedido, pois o mais adequado neste dia é compartilhar energia e investimento com o todo, não sozinho.

Leão (22/7 a 2218)
Você hoje se encontra numa posição de destaque, tanto no grupo social, como na escola ou no traiba/ho. A Lua no signo de Touro

ocupa este' setor de seu mapa e é béin posslvel que receba elogios' de pessoas bacanas por alguma atividade que vem

desenvolvendo. Saiba usar bem' as qualidades que estão sendo reconhecidas para obter outras vITórias desejadas além destas.

Virgem (23/8 a 2219) (\ .

Nem sempre achamos que estamos caminho na eS'da correta rumo ao nosso destino, e isso pode nos desencorajar. O virginiano

hoje esta precisando Criar novas metas e ideais de vida para ter mais ânimo. Essas novidades até estão surgindo no momento

presente em que a Lua pede abertura de horizontes e lhe mostra que nem sempre o que foi planejado é o que realmente se deve

seguir. Entáo se precisar deixar velhos háb.ITOS de lado, taça-o. Somente isso lhe abrirá espaço para seu crescimento.
'

Escorpião (23/10 a 21/11)
Sua área de relacionamentos está em destaque hoje. A Lua no signo oposto ao. seu. ativa este ponto de seu mapa e em súa vida

isso intertere diretamente sobre o assunto. Observe de que forma tem lidado na vida a dois. Hoje é fundamentai que você coloque
a individualidade em primeiro lugar nesta relação. Faça isso se não quiser entrar em confiITO com a pessoa amada, ao invés de

curtir a paixão. Se as possibilidades estão à mão por que desperdiçá-las?

Sagitário (22/11 a 21112)
Se a aventura lhe dá mais segurança é através dela que você deve agir e se sentir mais sintonizado com seu estilo de ser. Uma

mudança na sua rotina pode acontecer de repente hoje inspirada pelos trânSITOS do dia. Isso pode lhe dar espaço às novas

vibra�s, e pode ser o melhor para lhe acontecer num dia como o de hoje.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Praticidade, responsabilidadé, disciplina - o capricomiano vive ouvindo isso sobre si-mesmo e o lado romãntco fica aonde? Neste dia

coloque energia nesta área para ter um namoro gostoso. Você deve dar prioridade à liberdade de cada um na relação em que vivem. Se

tiver clara esta idéia de individualidade, o dia será ótimo para namorar pois os planetas favorecem esse assunto para você.

Aquário (2111 a 18/2)
As mudanças que ocorrem em sua vida são bem vindas quando partem de uma iniciativa sua, não é mesmo? Então, o que está

esperando para fazê-las. Se você anda pensando em mudar algumas coisas' em casa, as condições astrológicas de hoje mostram

que este é um ótimo dia pera começar a fazer aiguma pequena reforma. O momento é favorável às transformações e você tem

energia para isso. Comece com seu quarto, e verá que o resutado pode surpreerdê-lo.

Peixes (19/2 a 19/3)
Lua em sua área da comunicação cz.que você deve tomar bastante cuidado hoje ao usar suas palavras. Ás vezes, você diz coisas

impulsivamente, sem refletir sobre as conseqüências que esta atITude pode lhe trazer. Outras vezes se expressa com metáforas

demais e acaba sendo disperso sobre o assunto que realmente interessa. Esteja atento a esta questão, e não disperse quando
tiver que ouvir o que o outro vai lhe dizer.

..

4 1 2 7 9 8 6 3 5�
9 6 3 4 2 5 7 8 1

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

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

••
. LABORATÓR10 JARAGUAENSE

DE ANÁLlSES CLINICAS LTDA

Dr. Waldemiro Mazurechen, 67
Centro • Jaraguá do Sul

(47) 3371.0882
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PÁGINA DA CRIANÇA Participe do sorteio NICOLODELLI!
OS participantes_"Página da criança"
terãoa oportunidade de ganhar uma

linda roupinha NICOLODELU!
O sorteio é realizado todo final de mês.

Envie sua fotinho e não perca essa opprtunidade!

luana Corrêa fazendo pose mais do que
graciosa para a coluna numa foto em

Alagoas.Os pais Adriano e Alexandra
mandam muitos beijinhos!

Neste dOmingo,*O,fotinfíoVictõr CI'áudió -
Montibeller/completa seu 10 mês de
vida.A fimfília deseja muitos aninhos

/,Vid� e que Deus o abençoe!

I

*"�'e,g�tinho Guilherme Stei� estará Os avôs Bruno e Marly mandam os

cOfpl�tando,� anos dla�: r: ���parabéns para a netinha ,Bruna
SeCls pais Marclldo e Andrelq Drçws que completou 5.aninhos
desêjâm�uitas felicidad,es!" dià3'o. Na foto nUl1)fmàni'tntõ'1le

'\ '--:jcontraçãO{o::::v�)

o papai e esposo Cláudio faz .

homenagem para as duas gatinhas
da sua vida, Beatriz e Denise

Esse gatinho da Top Aprendizagem
é Vitor Eleodoro Marcos que

.

. completou 4 anos dia 28
.". \ . JiA gatinha Nelly Naura comflleta Matheus Henrique Gonçalves

.

2 aninhes neste domingo. A fa�íliae'_ completou 8 anos dia 26. Viv�de
os amiguinhos mandam os parabéns!--'� todos da Top Aprendízagêm

."'----�

•.�
PREÇO DE FABRICA
(47) 3371·'1147

'*
.mlss LOllS
LOVEWEA R
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CÉSAR JUNKES

Nova máquina de impressão rotativa adquirida pela empresa há cerca de um mês passa por testes e calibragem

o Correio.do Povo amplia
a

. capacidade.de produção
Brasil. Entre as novidades de O do equipamento. Algumas mu

Correio do Povo, que serão danças ainda são necessárias, mas
percebidas a partir' de hoje, des- que serãopercebidas pelos leitores,
taca-se uma equipe de articulistas somente devido a ampliação do

queserãoresponsáveisporcolunas nível de qualidade do produto
.

JARAGUÁ DO SUL de economia, política e esporte. final", diz um dos diretores da

O jornal O Correio do Povo "Sãoprofissionaisquedominamos empresa. A nova rotativa tem

está subindo mais um degrau no setores sobre os quais vão escrever, capacidade de rodar cadernos de

caminho da evolução e em e poderão oferecer uma crítica até48páginas,emcoresep;b,com
direção a ampliação da qualidade. objetiva e independente domo- agilidade. '1\gorapodemos ampliar
Com investimentos em novos mentoatualemtodosestessetores. o númerode produtos do jornal,
equipamentos, ampliação e Além disso, teremos uma coluna além de oferecer um serviço de

qualificação do quadro de cola- semanalsobreopassadoesportivo 'mais qualidade para terceiros",
.

- boradores, ações de pré e pôs- da região do Vale do Itapocu", destaca a direção. Atualmente, o
venda, e lançamento de novos ressalta a direção; jornal oferece ao mercado QS

.. produtos, o jornal busca atender'> .

-

A fase de transição por qual 'suplementosViverBem, dirigido ao
as demandas apresentadas pelo passa o jornalOCorreio doPovo segmento do mercado ligado a

mercado regional. "Estamos iniciou, efetivamente, há 60 dias, indústria da construção civil, e
trabalhando num ritmo intenso, quando uma .nova impressora Ativaldade, dirigido à terceira

paramelhoraroprodutojomalO - rotativa entrou em operação.. idade. Como-novidade; será

Correio do Povo, buscando r "Devido a fase de instalação;' lançado na próxima semana um

sempre a satisfação do leitor/ programação eregulagern da .. produto editorialvoltado.exclusi
assinante e a solução mercadoló- máquina, o jornal tevealguns . vamente, ao mercado de Guam

gica para o anunciante"; destaca .
momentosdíâceis.prínripalrnenre,« ; mirim. 'Acrediramosquefhrarami- -

a direção do grupo Cp, que além no que dizrespeito a impressão e rim merece'e tem capacidade de
do jornal, controla a Gráfica Cp, circulação, mas agora estamos

. absorverumprodutodestenível",
..

CromoartComunicação eaCargo chegando ao ponto de calibração. avaliam os-diretordo grupo CP.

Articulistas de economia,
esporte e política também
iniciam neste sábado

NOVIDADES EDITORIAIS'
• Atuàlmente o jomal o Correio do Povo

. chega às mãos de 5.387 assinantes
em todo o Vale do Itapocu.

• A tiragem total ultrapassa os 6 mil

exemplares; _

• A partir do primeiro semestre de 2008,
a circulação de O Correio do Povo
será aferida pelo IVe; _

• O objetivo do jomal é chegar aes
-

10-mil assinantes em 2009;

• Em breve será lançado mais um produto
editorial voltado, com exclusividade, ao
município deBuararnirím;

• José Augusto Caglioni,
história do esporte.
Uma vez por semana o professor
Caglioni nos brindará com a memória

do esporte regional

ARTICULISTAS

• Suplemento VIVERBEM, dirigido a

indústria da construção civil, trazendo
mensalmente as novidades do setor

de arquitetura, design de interiores

e decoração;
• Suplemento ATIVAIDADE, dirigido a

terceira idade, trazendo mensalmente

informações sobre' saúde,
comportamento e outras de interesse;

• Carlos Brandão, economia
Trabalhou em alguns dos principais veículos
de mídia impressa de Santa Catarina

• Celso Máchado, politica
Conhecido colunista político, está
entre os mais experientes do
segmento em Santa Catarina

• Julimar Pivatto, esporte
Jovem jomalista, mas com grande
experiência na cobertura esportiva
dentro e fora do Estado

.• Paulo Alceu, política e economia
Sua coluna, que estará a partir desta
edição em O Correio do Povo, é uma das
mais lidas e comentadas do sul do País

CIRCULAÇÃO

. PAULO ALCEU·
Fato

O Senado da República está rico de notícias, mas infelizmente

pobre de caráter, salvo raras exceções. ,

Acidez
"Melhor eles tentaremo Dário (Berger) ," atirou o peemedebista

EdisonAndrino revelando insatisfaçãocomo tratamentoquevem

recebendo pelo comando do PMDB. Disse que não é de hoje que
vem sendo prejudicado. Relembrou a eleição em que tentava

uma vaga para o Senado. "O Casildo estava em baixa. Eu tinha

chances reais, mas o Luiz Henrique e o Pinho, me prejudicaram o

máximo. Sabe quem foi a beneficiada por me queimarem? Foi a
Ideli Salvattique pegoumeus votos naGrande Florianópolis,maior
colégio eleito'al." Segundo Andrino a senadora petista deveria

agradecer ao governador e ao presidente do PMDB por ter sido

eleita. Não mostra \luita segurança em aceitar o convite para

disputar a eleição em'f1orianópohs pelo PMDB.

,

Opinião
"Para o PT justiça forte é Justiça de

joelhos," atirou o deputado Paulo
Bornhausen enaltecendo o trabalho
dosmeios de comunicação diante dos
atuais episódios que mancham a

política brasileira. Para Bornhausen o.

,STF deve seguir o TSE no quesito
fidelidade partidária. "O Judiciário
está fazendo a interpretação da lei que
malandramenre.amaioríadospolíticos

. não faz por interesses próprios."

, Matemática
OPP definiu que nomínimo terá candidato aprefeito em 200

. municípios doEstado. De preferênciamais. No ano passado ficou
em 140. Vai priorizar as coligações com as siglas que deverão

.

acompanhar o .partido em 2010. Os principais adversários são

PMDBePSDB.

Cassação
.Não se deixou de comentar o processo de cassação do

�

governador ernandamento no TSE durante a reunião da
executivado PP.Mas a orientação é evitar se antecipar aos fatos
contendo manifestações como a do.ex-governador Amin, que
expôs que caso Luiz Henrique fosse cassado não assumiria sem

disputaino voto. Não foi bem recebida pelo partido.
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"VIGÊNCIA'SERÁ EM:MARÇO
: 'J

.•···�;�:,S�g�O��ii#Alt�[O�;;:.
. � irilpàtto .•� (superior"

'., 'i,;:.f8$,;"5;bilM,�S', "'�',

'. :;'B:RASíUA 'Oi

.
,. ;�<�f��fr���!:::;;:;��"';
:iqà&i·quefot erivtádapntem;mi> ',' '

· :Ôongress.0 :Nq.cÍ9nál.' corltem�·.
.

" pia uma eleva.ç?o .ele 7il% �b
,.s(llájio nifnÚtl,o . � pá'rtir�'4e'

· março do.próximo <iQoJc6,ih
, isso, o salário mínirri� stihiÍi�': .
"dos atuais R$j80,ob-par'q�R.$. •

4Q7;33.. '

.

.

Oministro.do Planejamen
to, Paulo Bernardo,' gu.e',di
vulgo!! a. proposta de orça
mento do .governo, explicou

· que q:aumento'de],2.%'já está
'. de, acordocom ÇI. nova>regiâí

; êstabeleoída, -qué: c9nsid�i� ,a:

.•••• ;:J�n,�qidQWB.��.i�
..� ami0P.OIÓff,mà�{Oi.qu.mniVUlgOUa propostade orçamento

mínimo em 2008. Neste imo; .··�b'en¢fí.ciô,�,·;previde:riciáriç;� .téqlpl� :�·pr6.trog�ção d,aCPMF'
�otÍ).eçou somente ernabril. EÓl . � (ati:ei�(IÓ$ � vad�ção�Ho fi?,r� . (ÇQhtlibuiçâa':Provisória Sobre

·

2009, segundo ele, o aumento. nímo);,de cerca de R$ 200 ·MoVÍ;Il.lentq'ção Financeira) e a

começará a vigorar no I1lês·de. "mllh6es·pnrano. O auiTiêl1t()de
.

QRU (Desvinculação d� Re
fevereiro e, em ,Z'QlO," em ,R$ 27,33ilqsaláriomínÍmo,pót cqfsosdaU1'Íi.ão),informouomi-
janeiro. sua vez, vai- gerar . u�· iIÍ:lpaCt? niS��,do i:',ianejainento.:

'

.�

':.� .. '". ::

lanches - Petiscos - Porções Rua José Theodoro Ribeiro,l19 Ilha da Figueira - Jaragl1i! do Sul se

';;BrasiL de :economia forte
.

.

� .; .

-

'. ',. .

':�..
..

� ,-'

oministro daFazendo;Guido'Mantega, disse:¢,s�a,,�émap� que ..

'oBl1}S� estápreparaç;loparà enfrentaraté urri.cehâtió� pessimista
da economia americana, destaca,n(lo que os E;'t�êfQs;,01).idôsp:ão,
são -rnais a única grande Íocomotiva da eébn:Qrnid :'rriuridtal ..
Contudo, o próprioministro diz que � I?r:asil e o atual gQ���qtét1x
muitos desafios a enfrentar, corno a renovação dát�tIljg�rada'
CPMF, a aprovação da ·Refoima Tributária 'e, a desotititâ.çã�
tributária na folhadepagamento das-empresas, Agtiardamo�hudo ,

com ansiedade.:
. .. .

.

'
.

. .

. .
.

.

Investimento\à ·brasileira •. '

. '

.c
'

' ...•. As. ações de empresas brasileiras estão; fazendo sucesso.

..
Intetnacional. O Credit ·Suisse. divulgou sua lista de a,ções

'. .ccnsideradas cómo.top picks para aAmérica Latínasob o critério,
de valuations mais atrativos. Dos.onze papéis .listados para a

América Latina, o destaque ficou 'com as companhias brasileiras.
Vale do Rio Doce, Petrobras,Uníbanoo, Usiminas, Itaúsa e Brasii··
"Ielecom.

Nova carreira
Ao fazer uma entrevista para um novo cargo ou emprego é.

importantemostrar como suas habilidades são aplicáveis riomundo
dos negócios, a conversa deve focarnos seus talentos; com destaque I

para as habilidades pessoais e profissionais. Além disso, capriche'
no visual, vista-sebem, mesmo que a.cultura da'empresa seja um
negócio casual.. corno p.lJblidqadejbú· �@'cn6�qgia'( E" t�nha.

':
...�:�;!:��jtat:.�t�_�a�oYa 6ârr.t}�NoCê pede eb�eçari�tim'

-: ,.'

r-;

• -Etanol
'.S�gúndo \lnúndÓfeitd nestasertWtà,�aPêt±obfigd¢�e(á pr6ct� ',.

etan6Uéitoa partii.Jé\;@lulose ém:J�ga escalá, a: pártir de·20IS -.

;:

Muitas empresas em tod� omund�,induU;do a ernpresd brasileir�'
estãoembusca do desenvolvimentode uma tecnologia qúe permita

..

a produção de etanola partir de materiais celulósicos.Especiàlistas
dizem que essa 'tecnologia poderia ser urn divisor de águas já que
elevaria a produção de�tahol comá'mesma área plantada de cana,
por meio do uso de resíduos de biomassa. Ela também permitiria

.,
que uma série de materiais pudesse virar biocombustível.

'. Emvezes
, Quem tem cartão. de crédito sabe o quanto é difícil resistir a

tentaçãodas compras, principalmente, porque a fatura só vem "mês

que vem" e ainda existe a possibilidade de parcelamento. Pesquisa
. divulgada nesta semana, de janeiro a junho, o total de pagamentos
feitos emmais de uma vez correspondeu a 50, 1% do totaL Em reais,
foram R$ 41,5 bilhões parcelados, contra R$ 41,4 bilhões pagos à

vista, no primeiro seme�tre.

Original a R$ 5;00 .

_ Chegou ao mercado brasileiro a tecnologia Semi Metalic Disc

(SMD) que permite que os CDs sejam vendidos pela indústria
fonográfica aR$ 5. A novamídia - que tem capacidade para até 18
músicas e é totalmente brasileira - surgecomo solução para baratear
o preço dos CDs para o consumidor de música, inibindo,
conseqüentemente, a pirataria, já queo disco.é vendido pelomesmo
preço dos ilegais.
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LIGA FUTSAl: AGORA VEM A UCS

esporte@ocorreiodopovo.com.br

, ,

� !)J. ,

Willian marcou três gols ontem e agora tem 26 gols na Liga Futsal, três a mais que o segundo colocado

Malwee vence por 7x4 e

se garante na semifinal
Destaque para Willian,.
que marcou tr@s gols

. e chegou a 26 na liga

JUlIMAR P,IVATTfi

CARLOS BARBOSA (RS)
Com avitória por 7x4 ontem

em Carlos Barbosa (RS), a

Malwee conquistou a vaga para
a semifinal da Liga Futsal.

Destaque para Willian, que
mareou três gols e chegou ao 26º
dele, assumindo de vez a

artilharia da competição.
Amanhã, às 16h contra a UCS

em Caxias do Sul (RS), os

jaraguaenses fazem a penúltima
partida da segunda fase. Se

empatar, garantem já o ptimeiro
lugar do Grupo B.
AMalwee entrou em quadra

com a proposta de esperar o

Carlos Barbosa tomar a iniciativa
e explorar o contra-ataque. A

estratégia deu certo. Aos 8'05",
depois de quase sofrer o gol, o
time jaraguaense partiu para o

contra-ataque comWillian, que
tocou na saída de Danilo para
fazer 1xO. O segundo gol saiu
novamente dos pés do artilheiro
da Liga, que recebeu de Valdin
aos 13'10".

Depois do -intervalo, uma
chuva de gols de ambos os lados.
O primeiro saiu aos 4'54" com

Augusto, fazendo 3xO. OCarlos
Barbosa descontou aos 6'30",
comRodrigo chutando forte.Na
casa dos 12 minutos, a Malwee
fez três gols relâmpagos, com
Leco, Valdin e Willian,
aumentando a vantagem para
6xl. Na seqüência, Rômuio
mareou para ós donos da casa e,

aos 15", Valdin fez o sétimo dos

jaraguaenses. A ACBF ainda fez
daiscomLucianoeRodrígoapouco
menos de quatro minutos do fun,
mas o placar ficoumesmono 7x4

O congresso técnico definiu
as chaves doCampeonatoAber
to de Futsal, conhecido tradicio
-nalmente como "Peladão". No

total, 32 equipes confirmaram a

participaçãono torneio, previsto
para iniciar no dia 11 de
setembro. Elas estarão divididas
em oito grupos, com quatro
times cada. Se classificam para
a segunda fase os dois melhores
de cada, formando então mais

quatro chaves de quatro equipes,
Para a 3ª fase (eliminatória
simples), passam novamente os

dois primeiros.A premiação será
de troféus e medalhas do 1º ao
3º lugares, e troféu para o 4º.

Hora inoportuna
Ontem, no lançamento dos Jogos Abertos de Jaraguá do Sul, o
presidente da Fesporte, Cacá Pavanello, preferiu' alfinetar adversários
políticos 'ao falar da importância do evento, no discurso' que proferiu.
Durante, boa parte do tempo em que esteve com o microfone na mão,
Pavanello lembrou dos feitos dele como dirigente esportivo em Santa
Catarina e os comparou com o de outro político da cidade. Tudo tem

sua hora para acontecer. E o momento de ontem não era o mais

oportuno para isso.
.

As estrelas ,
A idéia do slogan do Jasc foi interessante. Realmente, são os atletas

que fazem a festa. Isto é fato. E nada melhor que destacá-los ainda
mais. Jaraguá do Sul terá nomes fortes como Falcão no futsal, Willian
e Mirielly no atletismo, Marina na natação, Karina no xadrez, Joice no

bolão, Alemão no vôlei e Samuel no tiro. Todos com grandes chances

de fazer bonito. Ainda mais com o experiente Sílvio Ewald que,
empolgado com os Jasc em Jaraguá do Sul, resolveu voltar às pistas
de ciclismo, Exemplo para todos.

Fogo simbólico
Quem esteve ontem na Arena

Jaraguá foi Rubens Fachini, de
Brusque, um dos pioneiros do
Estado nos Jogos Abertos. Ele veio

. divulgar o a'cendimento do fogo
simbólico, que será ho dia 2 de
outubro, em Brusque, cidade que
recebeu o 10 Jasc,em 1960, com
previsão de chegada em Jaraguá
do Sul no dia 26 de outubro, depois
de passar·portodo o Estado.

Convite
o prefeito Moacir Bertoldi já
adiantou ontem que deve
convidar o ex-prefeito Victor
Bauer para participar da abertura
dos Jogos Abertos. Bauer estava
à frente da Prefeitura de Jaraguá
do Sul em 1980, quando a cidade

recebeu, pela única vez, a

principal co�etição
poliesportiva ao Estado. Bela

homenagem.

Canceladas
As rodadas do Coroa Bom
de Bola, do Campeonato de
Escolinhas e da Segundona,
que aconteceriam neste fim-de

semana, foram adiadas para
o próximo, por mau tempo.
Por outro lado, bem que os

gramados estavam precisando
desta chuva. Muitos deles
vinham sofrendo com o

clima seco.

Definidas as ch'aves do Campeonato Aberto de Futsal
JARAGUÁ DO SUL

CHAVE A
Auto Posta Salomon

Operário/ADD Makler
Los Humildes FC
Olho Fatal

CHAVE E
AADF/Posto Cidade/Fatej Futsal
Supermercado Ouro Verde
Sociedade/Cavalete Transportes
Magic World Turismo

Marcá fort�
Falcão cada vez mais vem

aliando o seu nome com a

marca. Agora, junto com o

patrocinador esportivo, lançou
quatro camisetas, boné, tênis e

bola com o nome dele. Depois
que ele reviu algumas atitudes

prejudiciais a ele mesmo,
Falcão pode ficar tranqüilo.
Tudo que tem o nome dele,
dá retorno.

.

CAMPEONATO BRASILEIRO
BRASILEIRÃO SERlE A CLASSIFICAÇÃO Tabela de Jo os

Col. Time PG J V E D GP GC SG
fo- São Paulõ 47 22 14 3�30 7 23

3° Vasco 38 21 11 5 39 17

4� Botafogo 38 22 10 8 4 42 11

5° Santos 36 22 11 3 8 36 8

-Só-Palmeira[""'*' '36 2Z'j1F'-1i1- 6
32

Resultã.rõi - 22a RodàilÍl
.

. Paraná 2x2 Cruzeiro
Juventude 2xO Goiás

vc__"'_ Figueirense 3xl América-RN
80talogo lxl Flamengo
Palmeiras Oxl São Paulo

Sport 2xO Grêmio
Atlético-MG 5x2 Corinthians
Internacionallx4 Fluminense
Santos 3xl Aftético-PR
Vasco 4xl Náutico

11°

J22
13°

14lP'
15°

-1

-C.1 Hoje
..

-1 18h10 - São Paulo x Paraná
18h10 - América-RN x Juventude

CHAVE B
Noite à Fora EC
Milano Futsal
Latoaria Aristides
Bazar do Rau/Caneri Massas

CHAVE F
Ford Moretti
Restaurante Tio Patinhas
Centroweg
Racing

CHAVE C
Multi Travas
Borracharia Senem
Baumann
Kiferro FC

CHAVE G
HC Hamburg
JJ Bordados
KibellNew Car

. ConsysterntDisk Cerveja

CHAVE D
Bafão Futsal
Smurfs Lanches
BWM Usinagem
LojaSafári

CHAVE H
Ex-Astros/Belmec
Bombeiros Voluntários
Mecânica Diesel 2000
Vitória FutsaVBelmec
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OBJETIVO: VOLTAR A SER CAMPEÃO
CESAR JUNKES

Sede do João Pessoa é, uma das melhores dentre os clubes amadores de Jaraguá do Sul

João Pessoa é o clube mais

antigo da Primeirona 2007
=,

Com timp rpnovado, a

intpnção é brigar ppLo
títuLos nas duas catpgorias

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
Fundadoem 1932, aSociedade

Esportiva eRecreativaJoão Pessoa
é o clube mais antigo que disputa
as competições da Liga [ara
.gtIaense neste ano. ,E a diretoriá
mostra ter grandes planos para o
clube em 2007.Oprimeiro deles é

. brigarpelo título da 1ªDivisão nas

duas categorias (titulares e

aspirantes). Para isso, reforçou o

elenco e trouxe o atacante Ala01;
ex-Vitória.A int�ção ébrigarpara
ficar e�tre os quatro primeiros.

Hoje f) clube é presidido por
Valmir l�ànge e tem como diretor
administrative Célio Lange, o
Celinho. O diretor de futebol é
Donizete Gonçalves, que fala do'

. segundo objetivo da diretoria .

"Queremos fazer uma campanha
para a adesão de mais sócios",
comentou. Segundo ele, o João

Pessoa chegou a ter 300 sócios e

hoje tem, nomáximo, 30.
"Quando tem jogo, a gente

percebe que as pessoas do bairro

sempre acompanham. Mas gos
-tarfamos de ter uma participação
maiorde todos como clube", disse
Gonçalves. Além do futebol, o

,

João Pessoa tem tradição nabocha
e no tiro. De estrutura, o clubenão
tem do que reclamarmuito. "Em .

relação aoutros clubes, somosbem
estruturados: Mas algumas
melhorias precisam ser feitas".
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brindes e presentes personalizados

Lançado a logomarca oficial dos 47°

Jogos Abertos de Santa Catarina
JARAGUÁ DO SUL

Ontem, Jaraguá do Sul deu
entrada de vez no espírito dos

47ºJasc (jogos Abertos de Santa
Catarina). Reunidos na Arena

[aragua, atletas, dirigentes,
técnicos e representantes de
outros municípios acompa
nharam o lançamento oficial da

. logomarca e do slogan da com

petição, que acontecerá de 1 º a
10 de novembro. "As estrelas vão
brilhar" será a frase que vai

estampar outdoors e quemostra

a intenção de divulgar os atletas
que farão parte do evento. -

.

São esperados mais de 7 mil
atletas de 110 cidades cata

rinenses. As principais estrelas
de [araguá do Sul estiveratrt no
lançamento oficial do lASe.
Dentre eles, Falcão (futsal),
Samuel Lopes (tiro), Sílvio
Ewald (ciclismo), Willia�-Bo/-r-

rionuevo e Mirielly dos Santos

(atletismo), Marina Fructuozo
.

(natação), Alemão (vôlei) e

Karina Kanzler (xadrez). "Nosso
objetivo é dar ênfase aos atletas

que vêm conquistando bons
resultados e que com certeza têm

. chances de medalhas nos Jasc",
, explicou o presidente da FME,
Jean Leutprecht .

Atletas inspiram a logomarca e o slogan oficial da competição
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