
VENÂNCIODA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHURMÜLLER I 192.3- 1936 • HONORATOTOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR S�MOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE ScHMOCKEL I 2005

RREI
. 15° �5° ,. ,_�w�
MíNIMA MAXIMA"" ' , ,

Preft>ito p alvo de novo pr?ce�,�
"' ......."F"'�_

lJi-'l!h"itm
w"ml&>:tt:r
._
!><:l�l�

._ Feira encerra com sno
:_=�¢- �l'I"'_���f.r.l,���.���t�.-·
'"":<'I,-�lttW$

JARAGuA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.729 • R$ 1,00

Depois de dois anos de impasse, a Avenida Prefeito Waldemar Grubba e a extensão dela.a Rua Adélia Fischer voltam a ser de
,

responsabilidade da Polícia Militar, a partir do próximo dia 15. O trecho deve ganhar dois controladores de velocidade.• PÁGINA 5

FALCÃO DEVE RETORNAR EM 15 DIAS
PIERO RAGAZZI

Ontem à tarde, o craque Falcão fez trabalho de reforço muscular na piscina da Impulso. O craque volta a tempo de jogar uma possível final. • PÁGINA 16

58 RUAS
PAVIMENTADAS

Rua pavimentada é sinal de progresso. Em Jaraguá
do Sul foram investidos mais de R$ 9 milhões na

pavimentação de 58 ruas, utilizando revestimento
asfáltico, concretagem e lajotas, num total de

aproximadamente 30km de extensão. Uma
parceria da prefeitura, do governo estadual,
federal e dos cidadãos de Jaraguá, abrindo
caminhos para uma melhor
qualidade de vida.

SECRITARIIMUNICIPAl PREfEITURADE
BE OBBAS ,OBUW EHABIlI,11 JARlCUiUISUi
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• EDITORIAL

OPINIAO

ti

Senado e Senador
Estapafúrdia em todos os

sentidos a proposta feita pelo
presidente do PT e por boa parte
dos militantes do Partido dos
Trabalhadores de extinguir o

Senado e transformar o Con

gresso numa Casa unicameral.
Tem cheiro de ditadura, mas é

pior: tem odor de burrice. Não é

extinguindo o Senado que

qualquer das mazelas do País vai
ser abolida; pelo contrário, o

Senado ainda evita que algumas
delas se perpetuem. Ainda bem

que o senador Tião Vianna, do
PT do Acre, um oásis de bom
senso no planeta da estrela
vermelha, veio a público detonar
aproposta.
A notícia da proposta petista

chegou no fim de semana,

véspera da visita que o senador
Raimundo Colombo - o político

Não é l'xtinguindo O Sl'nado

qUl' qualqul'r das-mazl'las do
País vai ser abolida; pl'lo
contrário"

mais votado da História de
Santa Catarina - fez a este

Jornal. É claro queColombo não
perdeu muito tempo falando,
sobre a sandice. Preferiu, ao

contrário, relatar e prestar
contas do seu trabalho no

Senado.
E também para mostrar a

Jaraguá e Região que muita

, coisa mudou desde a trans':

formação do PFL em De

mocratas.Mudou, em primeiro
lugar, o conceito: "O partido

_

tem que ser a base intelectual

da sociedade".
Mas existe também um

trabalho de formiguinha que o

senador vem fazendo para
estruturar os Democratas para
as Eleições 2008 em Santa
Catarina. No pleito anterior, em
2004, o partido teve 94
candidatos a prefeito; agora, já
tem' 170mapeados. Mais do que
isso, estão formadas 227
comissões provisórias - ou seja,
faltam.apenas 66 para cobrir
todo ,o Estado.

E o senador Raimundo Co
lombo comemora um número

importarite: o partido já tem 117
mil filiados e encosta no se-

.

gundo maior partido de Santa

Catarina, o Pp, que tem 121 mil.
E deve ultrapassar o Partido Pro
gressista em breve. Bom para
2008, melhor ainda para 2010.

• ENTRE ASPAS

" o governo já ,conseguiu cu rir a meta de reduzir a pobreza".
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa de rádio "Café com Presidente".

"Sou a única bicha que já nasceu operada".
Atriz Cláúdia Raia, durante o concurso Miss Brasil Gay, realizado no sábado, 1°,
no Rio de Janeiro, onile·foi jurada e recebeu o título de Musa do Orgulho Gay.

'. PONTO DE VISTA
, J

Pericul�sidade: adicional pod� ser

proporéional ao tempo de exposição
O valor do adicional de

periculosidade pode ser definido
proporcionalmente em relação
ao tempo em que o trabalhador
fica exposto à situação de risco,
desde que isso esteja definido
em acordo coletivo. Decisão
neste sentido foi adotada pela
Quarta Turma e ratificada pela
Seção Especializada em

Dissídios Individuais (SDI-I)
do Tribunal Superior do
Trabalho - TST.

De um lado, o empregado
insistiu namanutenção do adi
cional de 30% sobre a remune-

ração e, de outro, a empresa
�efendeu o percentual de 12%
sobre o salário, com base em

norma coletiva que autorizou o
cálculo proporcional ao tempo
em que o empregado ficava
submetido à situação de risco.
A Ministra Cristina Peduzzi

entendeu que a decisão foi
adotada nos termos da

jurisprudência do Tribunal

Superior do Trabalho, expressa
na Súmula364, que estabelece:
"A fixação do adicional de
periculosidade, em percentual
inferior ao legal e proporcional

• Rodrigo Oiller
Fernandes Garcia,

advogado na

Cassuli Advogados
Associados. Fonte:
notícias do Tribunal

Superior dO,Trabalho

O CORREIO DO POVO t

• DO -LEITOR

Novas tecnologias no Jaraguatec
O Núcleo de Desenvolvi- tivas e industriais, destacando-

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 cãrta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados) .

LUIS NASSIF 4:l www.proj.tobLcom.br/blog

As agências reguladoras estaduais

mento Integrado de Incubação
- JaraguaTec, que faz parte da
"Rota de Inovação Tecnológica
de Santa Catarina", destinada a

otimizar ações e instrumentos

gerenciais de modo a aumentar
a eficiência das empresas incu

badas, encontra-se iniciando
uma nova etapa de projetos
inovadores, que agrega empresas
cuja produção se baseia em

pesquisas tecnológicas desenvol
vida nos centros de P&D das

instituições parceiras .que par

ticipam deste modelo de in

cubação.
Os projetos desenvolvidos

durante os três últimos anos pelas
empresas incubadas estão dire
cionados para áreas de tecno

logia da informação como pro

jetos e desenvolvimento de soft
ware de integração de sistemas

e tecnologias, assim como pro

jetos para implantação de servi
dores de Internet, e-mails.iar
quivos e aplicativos, baseados em
tecnologias livres. Poroutro lado,
estão sendo pesquisados e produ
zidos sistemas eletrônicos dedi
cados para aplicações automo-

• DOS BLOGS

se microcomputadores menores
que um isqueiro que se comu

nicam através de protocolos
automotivos, destinados a fa
bricantes de veículos e equi
pamentos. Nessa linha de pes

quisa encontram-se projetos na
área mecatrônica em parceria

I
com empresa de robótica de nível
internacional e seus representan- t.
tes locais, além da prestação de

serviços no setor de projetos de

máquinas e equipamentos in

dustriais.
As parcerias existentes entre

as diferentes instituições educa
cionais, associações empresariais
e o governo através da fundação
de Apóio a Pesquisa científica e

Tecnológica do Estado de Santa
Catarina (Fapesc), como também
a Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico, Ciência e

Tecnologia da Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul, foram
decisivas para a consolidação
desta proposta de inovação
tecnológica.
• Eng. Victor Alberto üanich,
Gerente Executivo da Incubadora de
Projetos Tecnológicos - JaraguaTec

ao tempo de exposição ao risco,
deve ser- respeitada, desde que

pactuada em acordos ou

convenções coletivos".
A ministra ressalta em seu

voto que, no caso, como foi
firmado entendimento quan
to à proporcionalidade do
adicional de periculosidade,
devendo ser observado o ins

trumento normativo, em con

formidade com a Constituição
Federal, "que assegura reco

nhecimento às convenções e

acordos de trabalho". (E-ED
RR-738752/2001.8)

Uma das conclusões do Seminário de Saneamento promovido na sexta
feira pelo Projeto Brasil, é sobre a natureza das agências reguladoras
estaduais. Ao contrário do gQ�erno federal, que criou uma multiplicidade de
agências trabalhando de forma compartimentalizada, a maioria dos
estados tem criado agências inter-setoriais, juntando várias áreas embaixo
do mesmo guarda-chuva, como é o caso do saneamento e do meio
ambiente. Existe a ANA (Agência Nacional de Águas) que define as

outorgas das bacias hidrográficas e dos rios. Tem a ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica) que define a utilização da água para energia.
O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis) que analisa impactos ambientais. Agora vem uma agência
para saneamento, regulando igualmente as bacias hidrográficas.
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Deboche
ACâmara deVereadores

de Balneário Camboriú

exonerou três funcionários

'por-conta dâ lei antine

potismo. Um deles, que
'exercia o cargo de,�e
cretário de administração,
ainda,ganhou uma placa.

'

Ele éfilho da atual.pre-
.' ,

'

sidente, vereadora Iolánda
,''Achuttl.

'Saindo 1
Pastor Jair Alexandre

estaria deixando o PTB,
que teve o diretório esta

dual tomado de assalto

pelo ex-candidato a gover
nador Antônio Sontag,
quando ainda no PSB.

Sontag tentou convencer

Alexandre a aceitar o 'filho
do ex-deputado IvoKonell,

,

Petras Konell, que presidia"
ó PSB local, ,no comando
do partido.

'

Saindo 2
,

,p;,pastor entende .que,
, coirto ,re'or:gariizadob do

'

BTB; "mer,e'dá .mais-res-. ,

peito:: Nao,qescarta' sei
:.,', stfguido péló: vereador'
terty$ chSilv�e atém�mo:,
um teton\d;ãh�sede�poió "

ao pr�feito:&rtoldí, 'onde'
° partido já esreve.O que,

vâidepend�r;'dá sigla' na ',c
'

qual -se 'abrigarem em fu-"

turopróximó.

No PDT@
De olho nas eleições

'

RETRANCA
do ano que vem, o PDT

------�--...,.......---------

"mareou para a noite de ,Mape�do
14 de setembro um dia": Secreti:lrias, de Desenvolvimento Regional de
de filiações, iÍlforma o Floríanôpolís.joínvílle.Críríúmá, Lages.Caçador, Itajaí
wresidente'do;diretório '" ,

e Sãó'Lourençó do-Oeste .integram o comitê de'
, 'RufLessmann. Será no desceniralização críado�19 govemádorLuizHeririque: '

plenário da Câmara de I\egiães eleitorais a serrecuperadas, com supervisão do
Vereadores, a partir das více-govemadorl.eonel'Pavan.Comopossívelcendídato-
19 horas. a governador em 2010, vai usar a vitrine à exaustão.

Cautela
Ontem, meio que -surpreso, o vereador'Ronaldo

Raulino, recém-filiado ao PTB, preferiu não comentar
o assunto. Ele, qüandó'ncPl., já esteve alinhado-com o

prefeito, .mas encrencás progressivas o afastaram do
Executivo.a exemplo.dopróprio PTE:

Adiado
Ficoupara hoje à t�rElé depoimento do prefeitoMoacir

Bert0ldi(PR)}rComissãoProcessante.antesmarcado para.
segunda-feira/O prefeito quer serouvido napresença de
seu advogado, OsmarGraciola.Oex-procurador e irmão,
[urandyrBertoldi.também depõe hoje. 'Abatedouro·

Hoje-haverá mais uma

reunião para decidir sobre
.

o futuro do abatedouro

municipal' de Jaraguá.
Antes descartado por ser

considerado .inviável,
agora ressuscita aos poucos
como empreendimento
possível. Mas até fun

cionar, vai ter boi estu
fando no pasto de tão

.gordo.

Mais um
Vala aberta há mais de

vinte dias pelo.Samae na ,

-. rua FranCis�o Domingos .'
, ,

Medeiros, Junclos',d.a';
Câmara .d�

<

\1t7reà8�r�'s;
,

. ,�e�:��;'��,�rie�1�:����!' h:

". .irresponsabílidade. hÇ>� >"

;.>mesmo . m'oIae,s' -ida
. ,Wà.ldemar. ,Qr�bb� .':F:
mostrado óri,.tein p�'là

: coluna. "

'Prazo
Amanhã, 6, éoúltimodia

Alexandre garante que 'para inscrições ao concurso
não 'será candidato a ve-

. público da prefeitura de

reader, Os evangélicos,' ,Out'r',a conta:····.
: Schroeder..As-vagas Me:

segundo ele, estariam bem tecidas vão de auxiliar de

;representadbs'pelo verea-
. N� Pt!,squisa'Çitad��dútem,fpela:'eoluna, séria, mas serviços geraisa êspecia

-Ó,

'dorTepys daSilva, da Igreja . ainÇlâ n�6 registrada, � bom. friSar, há.ou tros números. 'lidades rhédÚ:as. Salafia
Quaârcmgular.Epresidente 'O �:a rej;eiçao. Levado is�o�rfi consideração cdmo menor é deR$474;93 e 0.'
da'CQÍl\issã� Processante "hai;{¥ca,p p�ra 2::098,' oprefeitoBertoldi tel? 21� de. maior R$ 1.4BO,95. Cà�

� " qUe investiga denú�cias rejeição>Jji�terJanssen (PP) 5%. Vai daí a apos!:él. de i .. taxas de inscrição entre�,
contra o prJfeitd Bertoldi. Amin no vereador. ,\

! -�
,.

. 30 e R$ 70.

Saipdo 3

QUARTHEIRA, 5 de setembro de 2007 I 3

Perigo .

...
_

Manhã de ontem, llh26 minutos. Composição
, ferrovíária daAL atravessa.aReinaldo Rau,no centro.
.
Com acancela eletrônicalevantada. E quehavia sido
vistoriada na manhã de segunda-feira.

Pois é
Não querendo ser ave' de mau agouro, quando

era da União, a cada dois anos as pontes metálicas
da ferrovia eram jateadase pintadas. Há 13 anos a

ALL adquiriu o patrimônio. E há 13 anos não há
trabalho de prevenção. EmMinas Gerais, uma delas
caiu: recentemente.

Inchando'l
�o�,erno do presidente Lula bateu' todos ós

recordes de empregos, No govémo; é bom dizer. De

�',poHcQ'�ailde 8ÔO mil sérviç;lordquánd,ü ;'t�tan�
'Fertian:à� BenriqUe',Citdosu ,deÍJCou q �r�sidênçía:.
bateti��t) emprego dé-nóxnefÓ: 1 mílhã.o:

"

".

,,;:�'
',' '.' -

'.'
.

..;j:

'1',

'Inch�ndo/2 ;

'�A àbsoIJta.maiotia· é� empresas estatais, com
:destaqué p�r.áa Petr0br�S e:osCótréios.'Nãeé pai
aea�ci?&ue, anda -em ctitsO no meiopetista urn

movfrn,�htQljará'Teestaili�r tudo oque foi privatizado
em governos anterio�es.

CÉLIO !IlEVEOO/AGÉ�CIA SENAOO

Hora "H'�
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (foto)

vota hoje relatório que sugere a 'perda de mandato
do senador Renan Calheiros (PMDB) por meio de

projeto de resolução, conforme prevê 0 Código de
Ética: e Decoro Parlamentar, Caso rejeitado, será

votado. texto do senadorAlmeida Lima (PMDB) ,

que quer arquivar o processo.

)
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Raimundo Colombo trabalha

para fortalecer sigla no Estado
Senador E.'stE.'VE.' na

t'E.'gião E.' fE.'z balanço·
do cE.'náfio político

PATRíCIA MORAES
JARAGUÁ DO SUL

O senadorRaimundoColom
bo (DEM),esteveemJaraguádo
Sul, na tarde de segunda-feira,
onde se reuniu com represen
tantes políticos da região. Na
pauta, as eleições municipais do
próximo ano. Colombo pretende
utilizar sua força política e fazer
com que o partido tenha candi
dato próprio em pelomenos, 170
cidades catarinenses.

Sem citar nomes, o senador

garantiu que a sigla deve sim ter

candidato em Jaraguá do Sul e

que este tem que estar em sin

tonia com os ideais partidários.
Colombo disse que o momento

que o país vive é de mudanças e

aproveitou também para fazer
um balanço do partido.

O Democratas, em pouco
tempo, ocupou, renovou e am

pliou espaços da, antiga sigla'
(PFL) no Estado. Constituiu, até
o início deste mês, as comissões
'provisória - que conduzirão o

'partido às convenções maicadas .

", J

PIERO RAGAZZI

para 20 de outubro - de 22 7

municípios (faltam 156 para cobrir
todo território estadual), soma
117 mil filiados e conta com 170

pré-carididatos&aorefeito.,;o

Raimundo olombo, obser-
"

vou que o PFL, ao trocar o nome,
estava in�lado em 273 muni

cípios, tinha pouco mais de 110
mil. filiados e contou, em 2004,
com'94 candidatos a prefeito. A
primeira etapa dos trabalhos de

, estruturação partidária, com a

campanha de filiação, notada
mente de lideranças em condi

ções de disputar eleições, pros
segue até 30 de setembro, quan-

do a estrutura do OEM deverá
ser maior que a do antigo PFL.

Colombo pretende que neste
período o OEM alcance os 130
mil filiados, colocando-se já em

.. segundo lugar na relação dos

partidos de SantaCatarina, atrás
apenas do PMDB. "A sociedade
passou a exigir uma nova postura
da classe política. Nesta pas

sagem do PFL para o Democra
tas, temos buscado nos equipar
e preparar para atender a essa

exigência, não só com amudan

ça da sigla, mas tratando de fazer
do partido uma base intelectual
da sociedade", disse.

COLOMBO GARANTE VOTAR PELO FIM DA CPMF
. "Eu sou definitivamente Finan-ceira). O senador acredita
contra", com esta frase Rai
mundoColombo tranqüiliza os
empresários de Jaraguá do Sul
e região que buscam aliados na
luta contra a prorrogação da
CPMF (ContribuiçãoProvisó
ria Sobre Movimentação

que a prorrogação não será

�>'aprovada pelo Senado, mas que o
governo pode sim ter vitória na
CâmaradosDe-putados. "Tudovai
garantir da postura do governo,
mas tenho certeza que os senado
res serão contra a prorrogação".

Colombo também comen

tou a declaração feita pelo pre
sidente Lula que disse que ne
nhum partido é mais ético do

.

que o PT. "Ele perdeu total
mente a noção de realidade. O
IT ainda tem popularidade,
mas já perdeu a credibilidade".

Inscrições para concurso de
Schroeder vão até amanhã

. SCHROEDER·
OmunicípiodeSchroeder está

com as inscrições abertas, até
amanhã, dia 6 de setembro, para
os interessados em prestar
concurso público e trabalhar na

administração municipal. O
concurso será realizado sob

responsabilidade da Prefeitura e

executadopelaSevita (Sociedade
Educacional do Vale do Itapocu).
As taxas variam de R$ 30 aR$ 70
de acordo com o cargo escolhido
e podem ser pagas no Besc.Aguia
de pagamento pode ser impressa
através do site da prefeitura de
Schroeder e o horário de inscrição
é das 8 às 12 horas e das 13h30 às

17 horas na sede do Executivo.
Os cargos são auxiliar de

.

serviços gerais, servente, eletri
cista, encanador, motorista,
motorista de caminhão, operador
demáquina, pedreiro, auxiliar de
contabilidade, auxiliar de expe
diente, auxiliar de recursos hu
manos, auxiliar de biblioteca, téc
nico emenfermagem, operador de
ETA, professor, médico (Car
diologista), médico (Clínico
Geral), médico (Ginecologista!
Obstetra), psicopedagogo, psicó
logo. Os salários variam entre

R$ 474, 93 até R$ 1.480,95.
Outras informações no site www.
schroedetcom.br

Escola no São Cristóvão deve
ser entregue no próximo ano

BARRA VELHA
O município de Barra Velha

está construindoumanova escola
que contará com áreaEe 3.842,69
metros_quadrados de construção,
�2 salas de aula, biblioteca, sala
de informática e ginásio de

esportes. A prefeitura pretende
entregar a obra pronta até a

metade do próximo ano e se

chamará Escola Básica Muni

cipal Profª. Antonia Gasino de

Freitas, localizada no bairro São
Cristóvão. Segundo dados da
secretária de Educação, está será

amaior emais bem equipada do
município, atendendo a grande
demanda de alunos, principal
mente daquele bairro.

Para o prefeito Valter Marino
Zimmermann, "a intenção é trazer

mais espaço e qualidade de ensino
além de simplesmente .suprir a

demanda daquela região". Os
.

quatro blocos que abrigarão as

salas já estão quase prontos e

cobertos e o terreno também está
sendo preparado para poste
riormerite ser construído o ginásio
de esportes. (OA)

DIVULGAÇÃO

-_&..._ .-
Prefeito Valter Zimmermann vistoriou o andamento das obras

•
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CRESCE NÚMERO DE ACIDENTES
é

O>nvênio repassa contmleda
waldemarGrubba para a 1M
Trecho deve ganhar
dois controladores de
·velocidade em breve

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

Agora o acordo é oficial. A

partir do próximo dia 15, sábado,
a PolíciaMilitar volta a controlar
a'Avenida Prefeito Waldemar
Grubba e a extensão dela, a Rua
Adélia Fischer. O trecho tem

cerca de cinco quilômetros de

distância, entre as pontesAbdon
Batista e a do Portal de Jaraguá
do Sul, na divisa com Guara
mirim.

A decisão foi firmada-nama
nhã de ontem, no gabinete do

superintendente da Polícia Ro-
I

doviária Federal, Luiz Ademar

Paes, emFlorianópolis. Esse ajus
te já havia sido sinalizado pelos
envolvidos em reunião realizada
na semana passada, na Câmara
de Vereadores jaraguaense.Mas,
ainda faltava a assinatura do
convênio e o repasse formal da
via de uma corporação para
outra.

Conforme o secretário deUr
banismo, Afonso Piazera Neto,
isso será feito através da Prefei
tura. "Como a responsabilidade
pela Waldemar Grubba passou
para a administração, automati
camente ela fica com a PM", ex
plicou. Assim, se definiu tam

bém a distribuição das porcen
tagens do totallíquido arrecada
do nas multas emitidas no

trecho: 25% vão para a Polícia
Civil, 25% a PM e 50% para o

município. Destes, 20% devem
ser encaminhados à PRE

Além disso, a Prefeitura se

comprometeu a instalar dois
controladores de velocidade na

via "em curto espaço de tempo",
de acordo com Piazera. É pro
vável que.um deles seja colocado .

nas proximidades da Recreativa
da Weg, e o outro na rotatória
de acesso ao Bairro João Pessoa.
D impasse quanto à fiscalização
na avenida iniciou em 2005.

�

RAIO X DO PROBLEMA

O número de acidentes nos cinco quilômetros que abrangem a Avenida PrefeitoWaldemar
Grubba cresceu nos primeiros sete meses de 2007, em comparação ao ano passado.
Segundo relatório enviado pela 8a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, só de

-

janeiro a julho foram 137 colisões, com duas mortes e 37 feridos. Já neste mesmo período
de 2006, não houve vítimas fatais nos 129 acidentes registrados. Porém, a quantidade de

pessoas machucadas acabou sendo maior e chegou a 46. A principal causa nas duas
situações é a mesma: falta de atenção por parte de quem transita da rodovia. O trecho
mais perigosó é o do quilômetro 60,5 ao 61,4, ou seja, entre a rotatória de acesso ao Bairro

João Pessoa e o sinaleiro em frente ao Diretório Geral da empresaWeg.

De 1 a janeiro a 31 de julho de 2007
• duas mortes
• 100 acidentes em tempo bom
• 37 com chuva
• 101 em retas
• 25 nas curvas
• 11 em cruzamentos
• 271 veículos envolvidos
·61 colisões
• 5 atropelàmentos
·13 choques
• 51 abalroamentos
• 5 capotagens

,

Ampliação industrial depende
de reforço da rede elétrica
SCHROEDER
A empresa Menegotti

Metalúrgica sediada nomunicípio
de Schroeder, é urna das empresas
que tem projeto PiITa expandir as
atividades, mas para isto precisa
que a Celesc reforce a rede de

energia elétrica da cidade. Na
semana passada, o prefeito Felipe
Voigt,NíuraDemarchi, secretária
de Desenvolvimento Regional,
Francisco Luiz de Souza, diretor
geral da SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) e o

empresário Eduardo Horn

estiveram na sede da Celesc em

Florianópolis. O objetivo da visita
era apresentar o projeto de

ampliação da empresa no qual a
Celesc entraria com R$ 700 mil

para a melhoria da rede elétrica
,

cujo custo está orçado em R$ 8
milhões. Cogita-se a possibilidade
de dividir o valor da obra com

outras empresas da região que

desejam investir em Schroeder.
Para o prefeito Felipe Voigt "o
investimento da Menegotti é
importante porque vai gerarmais
receitaparaomunicípio e também
oportunidades de trabalho".

De acordo com o empresário
EduardoFerreiraHom, diretorda
Menegotti Metalúrgica, "a

participação da Celesc neste

empreendimento poderia ser

maior do que o oferecido, visto a

magnitude da obra e o que vai

gerar de receita para a companhia
elétrica do Estado". (OA)

De 10 janeiro a 31 de julho de 2006
• Não houve mortes
• 108 acidentes em tempo bom
• 17 com chuva
·94 em retas
• 13 nas curvas
• 22 em cruzamentos
• 260 veículos envolvidos
·56 colisões
• 4 atropelamentos
·9 choques
• 51 abalroamentos
• 3 capotagens

OPINIÃO
Qual a mudança você espera que aconteça com o

retorno da Polícia Militar à Avenida Waldemar Grubba?

"Não me interessa qual polícia está aqui. Queremos que a

fiscalização ocorra 24 horas por dia".

FrankSchwartz, morador

P1ERO RAGAZZI

.

r
Prefeito Felipe Voigt diz que investimento deve atrair novas empresas

Acusado de homicídio é preso

pela PM no Jaraguá Esquerdo.
JARAGUÁ DO SUL
A PolíciaMilitar localizou, no

final da tarde de segunda-feira,.
acusado de homicídio que estava

foragido na casa de parentes, no

[araguá Esquerdo. Izaias Granza,
23 anos, tinhamandado de prisão
preventiva pelamorte de Adinor

José Vaz, 43. O crime aconteceu

em Canoinhas, no dia 4 de
novembro do ano passado. Izaias
está no Presídio Regional de
[araguá do Sul e deverá ser

transferido para o Presídio de
Mafra.
APolíciaMilitar deCanoinhas

informou que Izaias estava

respondendo pelo homicídio em

liberdade porque se apresentou à

Polícia Civil do município e

confessou o assassinato. Depois
disso ele fugiu, o que levou o juiz
a determinar a prisão preventiva.
Segundo a PM, Izaias teria

assassinado Adinor a tiros, por
vingança. Ele teria acusado a

vítima de ler esfaqueado o irmão,
Daniel Granza, 14 anos, durante
uma briga. Daniel não resistiu à

agressão e morreu.

APM de Canoinhas informou

que Izaias tem várias passagens

pela polícia por furto. Além de

responderporhomicídio, também
pesa sobre ele o crime de porte
ilegal de arma. (DZ)

"Espero fiscalização
intensiva" .

"Esta passagem de

responsabilidade não vai
modificar nada. O problema
é outro. Faltam passarelas
e lombadas eletrônicas".

Elmir Daga, morador Marli Ersching, comerciante
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Marista nos Jogos da
Semana da Pátria

o Colégio Marista São Luís está participando de mais uma

ecíção dos Jogos Escolares Semana da Pátria, - "Troféu Geraldo'

Werninghaus" . Neste ano o colégio participa em 8 modalidades - 16

equipes, totalizando maiS de 105 atletas envolvidos. Os alunos

aguardam ansiosos esta competição, pois é hora de mostrartoda

uma caminhada, todo o envolvimento e dedicação que tem como

esportedurante o ano. Acima da competição esta o interesse em

mostrar o que sabem, oque vem buscando e o que gostam de faze�
A alegria em comemorar a vitória ou o choro após a derrota, tudo faz
parte do crescimento e principalmente a união do grupo que luta por
seusobjetivos. Sucesso a todos.

I

L�

AGRADECIMENTO E CONVIT� PARA
MISSA DE 1 MÊS DE FAL CIMENTO

EMERSON SILVA MACHADO,
Os familiares enlutados de

falecido no dia 5/8 agradecem aos seus amigos e

colegas as manifestações de solidariedade e apoio
recebidos e convidam para a missa a ser realizada na

: I'greja Matriz São Sebastião - Centro - Jaraquá do Sul
110 dia 6/9/2007 as 19 horas. .

.

Luiz Eduardà� (uiz Henrique" e Luiz Gustavo (filhos),
Renato (irmão), Adiles (Mãe).

.

.

"

I',

I'
r,'

Fone: 3055-3022

ocorreio.com@ocorreiodopovo,com,br.

,

Oportunidade
� Estudantes de cursos téClÚCOS e superiores de Jaraguá do Sul
e região ínteressados em fazer estágio agora têm uma nova

ferramenta, o site': wwwestágíoresponsavel.orgbr ç do' IEL
(Instituto Euvaldo Lodi). A entidade do Sistema Fíesc é um
meiode aliar teoria às práticas empresariais-com ganhos para

. () estudante, as instituições de ensino e as.empresas. Os es

tudantes cadastrados no site concorrem a brindescomo vales

compra em livrarias, .cadernos personalizados ,e camisetas.A
regional do IEL em'Jaraguá do Sul fica na Rua Isidoro Pédri,
263, BairroRioMolha, no prédiodo Senai. Ma� informações,
no 3372�9550 ou pelo e-mail tel.jaraguadosulrg'ielsc.org.br •

GARCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ

80.088.3888/0001-63. e MAURO OSCAR SCHMITZ, CPF
154.157,919-49 torna público que requereu à Fundação do Meio
Ambiente - FATMA, a Licença Ambiental Prévia, Licença
Ambiental de Instalação, Licença deOperação e Autorização de

Supressão de Vegetação, para Parcelamento do solo urbano,
situado na Rua Roberto Ziemann, na cidade de Jaraguá do Sul
SC. Foi deterrninado estudo ambiental simplificado - EAS:'

EDITAL DE PRljI,fE.IRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JARAGlJA DO SUL· SC

Data do leilão: 14/09/07 - A partir das: 14:30
Local: CAIXA ECONOMICA ]'EDERAL - AGENCIA .J.ARAGUA DO SUL - RUA
EXPEOICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA, NQ 45. CENTRO - JARAGUA DO SUL
- se
JULIO RAMOS LUZ, Leiloeiro Oficial matrícula AARCi 162 estabelecido a RUA DOM BOSCO
, N' 276 - SALA 102, RIO DO SUL, se, telefone 4735217730, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Eiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei N" 8004, de 14103/1990
c Decreto Lei NU 70 de 2lill!1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 08nO e eFG
10177, no dia e local acima referidos, os imóveis a-diante descritos para pagamento de dívidas
hipotecárias em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL

A venda it vista será feita mediante- pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, 110

ato, como sinal 20% (vinte por cento) d.o preço de arrematação e o saldo 110 prazo impreterível de
08(o;!o) dias, sob pena de perda do sinal dado.

A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL será feita atraves de
Carta de Crédito, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após análise cadastral e

comprovação de :renda.
.

Os inreressados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes
deste edital e/ou utilizaçâo dos recursos do. FGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do
leilão,

Os lances mínimos para vend.a serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios. ou
avaliação do imóvel, nos lermos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos,
porém, a atualização até 110 momento da realização da praça. .

As- despesas relativas a comissão .de .Iei.loeiro) registro. imposto e taxas inclusive
condomínio correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.

_ O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carra de Arrematação
ou do contrato/escritura de financiamento no cartório de: registro de imóveis.

O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações pormenorizadas
sobre 05 imóveis.

. '-

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários. caso não sejam localizados.
SED:32568- CONTRATO: 8041"700006002- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- AG�;NCIA:
04170 .J.;\RAGUA DO SUL ,

'

ANTONIO CARLOS RUBBO, BRASILEIRO(A), MOTORISTA CPF 77094743904. ci
4429908-9-SESP·PR, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver,
LUCINEIA BORGES DE LIMA, BRASILElRO(A), DO LAR CPF 77093895972, CI 2448077
SSP/SC, SPLTEIRO(A), e cônjuge, se C850do(.) 'estiver,
DESCRIÇAO DO IMÓVEL: CASA RESlDENCIAL, LOTEAMENTO lTAPOCUZIl'<11O JI. LOTE'
N' I, QUADRA 5, A RUA 1033 . SEM NOME, N" 145, BAIRRO JOAO PESSOA, EM JARAGUA
DO SUL, COM AREA DE 340,96M2. ARÉA CONSTRÚlDA DE 36.00M2, COM TODAS AS
SUAS mSTALACOES, RENFI;TTORIAS, PERTENCES E ACESSORlOS.

_
SALDO DEVEDOR + ACESSORIOS: R$ 10.321,94
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 15.243,12

RIO DO SUL, laíOS/O?
JUUO RAMOS LUZ

Faleceu às 20h30 do dia 3/9, O
senhorAHredo Nunes comidade

-, de 71 anos. O velório foi realizado
na éapela Mortuária da Vila Lenzi
e o sepuâamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

'

A loja Breithaupt passa a ser a

revendedora exclusiva da marca
Constru Decor em Santa Catarina,
a partir do dia 15 de setembro, A

empresa, além da linha de

porcelanato 'exclusivos, lança este
ano outras linhas de produtos para
complementar o segmento de
materiais de construção, Com
produtos inéditos no Brasil. A
Constru Decor selecionou em

cada Estado as mais importantes
redes de materiais de construção
do País para comercializar os

produtos. O Breithaupttem a

exclusividade de revenda, pela
abrangência regional que a rede
possui, com possibilidade de

entrega para o maior número de
cidades possíveis.

CHEGOU
. NET VIRTU8 E
BRASILEIRAO.

www.colegiojaragua.com.br
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TUDO GRATUITO
PIERO RAGAZZI

•

Mais de 20 mil pessoas foram atendidas na última edição do evento

Ação Comunitária
acontece no dia 16
Evento tem ações
na área da saúde,
lazer e serviços
KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Cerca de 60 atividades oíere

cidas e 50 parceiros. Esta é a base
dá 12ª Ação Comunitária Weg,
programada para acontecer no

domingo, 16 d� setembro, nos três
pavilhões doParqueMunicipalde
Eventos de [aragua do Sul.

Criado em 1996, o evento já
fez algo em torno de 200 mil
atendimentos nesses 12 anos de
existência. A média de cada

edição é de 20 mil a 25 mil. Para

2007, segundo a coordenadora
Telma Delfino, a meta é seme

lhante. "Não temos mais muito a

crescer em função do espaço
físico, hoje restrito", explica.
Mesmo assim, a equipe organi
zadora garantiu novidades.

Uma delas é a-ampliação do
número de serviços na área da
saúde. Dessa vez, quem for até o
Parque vai ter a chance de expe
rimentar o resultado de técnicas

como a acupuntura, shiatsu e

massagem relaxante. Outra dica
é a avaliação física € postural.
Além disso, o pavilhãoA também

recebe especialistas para orienta
ções sobre nutrição, linguagem e

assuntos relacionados àmedicina
em geral. Os exames incluem a

detecção de glaucoma e catarata,
glicose, colesterol, pulmão, audio
metria, visão e preventivos de
mama.

No pavilhão B, o público da

Ação Weg conta com serviços de
expedição de documentos (Car
teira de Identidade,·Título de

Eleitor, CPF e Cartão Cidadão).
Paralelo a isso, ocorremorientações
a respeito de habilitação de con
sórcio imobiliário e cadastro de

pessoas com deficiências para
encaminhamento àescolarização.

_

Já a área de lazer é própria para
aqueles que querem sedivertir em

brinquedos infláveis e apresenta

ções circenses e teatrais. Nomes

mo espaço devem ser oferecidas,
ainda, sessões de ginástica laboral
e demonstração de receitas

econômicas de pratos culinários.
A Ação Comunitária Weg

começa às 9h e segue até às 17h.
Todas as atividades são gratuitas e
tem como objetivo a construção
da cidadania, conforme a coor

denadora Telma. O evento tam

bémmarcaos46 anos de fundação
d�Weg.

SERViÇO
O QUÊ: Ação Comunitária Weg. QUANDO: Domingo, dia 16 de
setembro. ONDE: Parque Municipal de Eventos. ATIVIDADES:
atendimentos na área de saúde, expedição de documentos,
informações sobre financiamento habitacional e atividades de lazer.

rpdacao@ocorrpiodopovo.com.br

Parceria garante manutenção do banco de leite materno

JARAGUÁ DO SUL
O Hospital eMaternidade [a

raguá vai firmar convênio com a

Prefeitura na próxima segunda
feira, 10, para manutenção do
banco de leitematemo. Há cerca
de dois meses, a equipe de enter
magem está coletando leitemater
no na casa das mães e doando o
alimento àsmamães que não tem

leite suficiente para dar ao bebê.

Asupervisoradobanco de leite
e da maternidade, Raquel

c

Panstein, comenta que o serviço
até então funcionava apenas
internamente.O leitematemoera
coletado no hospital e destinado
somente para os bebês das mães

E,\ 'PRESA (IOAD�
A O V B 2 O O 7

queestavam internadas. Antes da
coleta, amamãedeve fazerexames
de HIv, hepatite e sífilis. Se der

negativo, a equipe faz os exames

de cultura do leite (para analisar
se o leite tem bactérias) e .

crematócrito (para veríficar a

quantidade de gordura.
"Vamos até a casa para fazer a

coletado sangue para os exames e
buscamos o leite", ressaltaRaquel.
O leite é coletado manualmente

pela própria mãe, que recebe
vidros esterilizados e guardao leite
na geladeira até a equipe do

hospital buscá-lo. No banco de

leite, o alimento é pasteurizado-e
armazenado em geladeira.

AautônomaElenirdosSantos,
30 anos, está participando do
projeto há cerca de dois meses,

desde que as filhas gêmeas nas

ceram. Ela já doou 12 vidros de
leitematemoparaohospitale disse
que está feliz em dividir o

excedente com outros bebês. "O
leitematemo émuito importante,
pois tem vitaminas que nenhum
outro leite possui, nem o indus
trializado. Alémdisso, a coletanão
dói nada", garantiu.

Interessadas em doar leite ou
em obter outras informações
podem entrar em contato com

Raquel, Liane ou Matilde pelo
telefone (47) 3274�3029. (DZ)

SANTA CATARINA
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com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua ViSita(

extra@ocorreiodopovo.com.br
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UMA FORCINHA
Olha- só gente, quem quiser
dar aquela forcinha pra o

jaraguaense Waldecio Carlos

,_, Hruschka que está entre os

cinco finalistas no' Brasil,
para participar do quadro no

programa Caldeirão do Huck,
"Minha vida é um livro

aberto", é só acessar o site:

www.globo.com/caldeiraodo
huck e clicar no link que tem o

mesmo nome da promoção.
Aí, é só clicar "vote aqui na sua
foto preferida", escolher o

nome do Waldecio, repetir a

mensagem que aparece no

canto esquerdo da tela e

pronto! Yamos lá gente, o

nosso apoio é importante.

ETA CURIOSIDADE
Todomundo quer saber quem
é' o novo nome forte que deve

surgir para disputar' as
próximas eleições, divulgado
recentemente na minha
coluna. You dar uma dica: ele
é amigo de Luiz Henrique
Silveira e deve ser lancado

pelo próprio governado; na

próxima visita à Jaraguá do
Sul. Quem viver, virá!

SUPERMAMY
E a amiga e gente 'do bem,
Joana Leir Folchíní, a Dati,
juntamente com o maridão
Gentil, comémoraram no

último sábado, o aniversário'
de quatro anos da filhinha
Vitória. Dizem os amigos mais
próximos que a Joana é uma

super m
ã

e z o n a ;' adora

crianças, e que se não fosse o

Gentil "colocari o pé no

freio", logo sua casa seria

transformada numa creche. Se
dependesse somente dela, não'
e x i s t i r i a rn criancas

abandonadas, adotaria todas.'
Bola branca.

UNIÃO
Temos um cenano tão

diversificado em pré
candidatos a prefeito de
[aragua para eleição do
próximo ano, que fica difícil
dizer quem coliga com quem e

qual seria a chapa vencedora.
Mas existe. possibilidade
concreta de coligação entre o

PP e o PMDB na majoritária,
com os vereadores Dieter

Jansen e Pedro Garcia

encabeçando a chapa. Esses
são pessoas de grande
densidade eleitoral e com

amplo apoio nos m ais

diferentes segmentos sociais,
como, 'de liderancas

empresariais e políti�as.
Justamente por isso, são

convidados a estudar com

carinho a possíbilídade de
aceitarem o desafio, pois
ambos são pessoas que
conhecem muita da vida
pública, trabalho e

re sp o nsab il idade social,
principalmente Pedro Garcia.

SOCIAL

o proprietário da AMC Têxtil (Colcei, Coca Cola Clothing, Sommer e Carmelitas)
'"

Alexandre Menegotti , ainda comemora ao lado da esposa Sandra R. Menegotti o sucesso

da reinauguração das lojas Colcei e Sommer e o lançamento db exclusivo espaço,
Carmelitas em Jaraguá do Sul

'

CARRETEIRO
No próximo dia 20 de outubro, apastit das 11 horas, a galera do OlímPia Futebol

feminino e do Máster Vôlei de]araguá, juntamente com o Chico Piermann, e apoio
deste colunista, promovem na ComBat um delicioso carreteiro para angariar fundos
para as adétas participarem dos campeonatos estaduais, sem precisa-r recorrer a
iniciativa privada e pública. Os ingressos serão R$ 10,00. Além do caiteteito,
várias atrações.

QUARTA-FEIRA, 5 de setembo de 20071 09

Por Moa Gonç�lves
, (moagonçalves@netuno.Gom,br)

• TE CONTEU
Espetáculo de Dança Contemporânea, "Vazio das Partes", do Cia
de Dança GpoEx da SCAR, se apresenta hoje, às 20 horas, no
Ginásio da Escola Renato Pradi (CAlC), no Bairro São Luis. Ovalor
do ingresso é de R$ 3,00.
**

Semana curta: a semana para a Câmara dos Deputados e o Senado,
termina nesta quarta-feira, ou seja, sessão só hoje e amanhã. Na
Assembléia Legislativa e na Câmara Municipal, o expediente vai até
quinta. Se terá sessão? Bem, aí é outra história.
**

-

Elogios da semana: gosto muito da atuação da delegada Jurema
Wulf. Ela sabe realmente o que faz. Não é por acaso que ocupa o

cargo de tanta importância para segurança pública. Bola branca..
**

A Revista Nossa está investindo alto no futebol feminino de Jaraguá:
é a nova patrocinadora oficial da equipe do Fórum. E mole ou "qué"
>mais????

Embora um pouco atrasado, mas quero registrar com todo o carinho
e apreço, o aniversário do amigo e advogado Fábio Roberto de
Oliveira, o Binho, que aconteceu ontem, terça-feira(4). Os nossos

maiores cumprimentos.
**

Errei ontem quando escrevi que a seleção de beldades que Agência
Elite Model estaria fazendo em nossa região, na Scar, seria na quinta
feira. Na verdade será na sexta-feira(7), com a presença de Paulo
Zulu. Falha nossa!

-**

,Com essa, fui!

HOJE�:

7S 2058 / 9932 0502

CASAMENTO
' ,

O médico Edua\io "Dema" Demarch, filho do empresário José e

Marisa Demarch e a farmacêutica Ana Paula Marcatto, filha do

empresárioMárcio Mauro e YeraMarcatto, casam-se no sábado, às
20:30 horas, na IgrejaMatriz São Sebastião. A recepção, para mais

de 500 pessoas, será no aristocráticoClubeAtlécioBaependi.

""""C
Ilfl n<- O" I'! R'T:I\'lU �'II l,lr" I, liJ,. -4 Í4._. if"!.. w _ '.>tU. , , ff •

É dia da mulherada jogar uma sinuquinha no Bar do

.Oca.

" FRASE DO DIA '.i';

"A simplicidade é o máximo da sofisticação."
. John Sculley

Luzimar de Carvalho Pinto inaugura hoje à noite, às 19 horas,
durante concorrido coquetel. a elegante loja Andaluz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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; 19h30,21h20
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
O Ultimato Boume

(16h50, 19h, 21 h1 O - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h40, 16h50, 19h,21h10
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Os Simpsons (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19h15,21h
- 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, í5h30, 1?h30, 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 dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Cidade dos Homens

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

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

• Cine Neumarkt 3
Paranóia

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

• Cine Neumarkt 4

Licença para Casar

(15h, 17h, 19h, 21h - 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
(16h, 18h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
O Ultimato Boume

.

(14h10, 16h40, 19h10, 21h40
- Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)
(14h10, 16h40, 19h10 � Sex/Sáb)

A Hora do Rush 3

(21 h40 - Sex/Sáb)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Obras do passeio público iniciadas
A primeira etapa do projeto de construção do passeio público na

Rua Jorge Czerniewicz já começava a ser executada no ano de
1987, segundo o Correio do Povo, edição de 29 de agosto a 4 de
setembro daquele ano. Segundo a matéria a obra deveria ser
concluída até o final daquela administração municipal. O projeto
original sofreria pequenas modificações, para que maiores
números de árvores fossem preservado. Ainda de acordo com a

reportagem, o então secretário da Administração, Ivo Konell,
informava a licitação para construção do prédio próprio da 19a
Ucre foi vencida pela empresa Conspar, de ItajaL As obras
ficariam prontas entre 120 a 150 dias. Estava em obras também
a nova adutora, que conduziria a água desde a Estação de
Tratamento do Samae até o reservatório três, em construção na

Rua Adélia Fischer, com capacidade para 1 milhão de litros de
água. Para o futuro, previa-se a construção de um novo

reservatório ao lado deste, com a mesma capacidade.

O DIA DE HOJE O CUC DO LEITOR. Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com.br

SANTO
São Lourenço Justiniano
São Bertino
São Eudócio .

EFEMÉRIDES
Dia da Juventude
Dia da Amazônia
Dia do Farmacêutico
Dia do Oficial de Justiça
Dia Nacional dóCombate ao Nepotismo

1961
O presidente Kennedy ordena a

retomada dos testes nucleares
americanos, mas so�nte em
laborató�'o ou subterrâneos, sem risco
de precipitação radioativa na atmosfera.

fi
A pequena Tekila adora um osso.

Protegendo seu tesouro
- a cofap foi clicada pela leitora

Patrícia Lichtenberg

1986
Um helicóptero Sikorsky S-58T da
empresa brasileira Líder Táxi Aéreo cai .

ou é abatido por rebeldes no Suriname,
sem vítimas.

UTILIDADE PÚBLICA1995
o reinício dos testes nucleares da
França no atol de Mururoa desencadeia
protestos em todo Q mundo.

.

FERIADO
A Fundação CutturaVBiblioteca Pública
Municipal Rui Barbosa, por ocasião do
feriado do Dia da Independência, 7 de
setembro, não estará atendendo no

.

próximo sábado, dia 8.

SHOW
A lanchonete Pelicano, na Barra
do Rio Cerro, promove dia 6 de
setembro, véspera de feriado,
apresentação do U2COVER. A
banda Insight abrirá o show.

2002
A igreja N. S. do Rosário em

Pirenópolis, a mais antiga de Goiás, é

devastada}elas chamas.

...

PREVISÃO DO TEMPO
Frente fria cria condições }
de chuva no Estado

\.o tempo segue estável com sol em boa

parte do dia. Mas, o calor e a aproximação
de uma frente fria favorecem aumento de
nuvens e condições de pancadas isoladas
de chuva entre a tarde e noite. Nas demais
regiões catarinenses sem previsão de
chuva. Umidade do ar em elevação.

\

� Jaraguá do Sul e Região

SÁBADO �MiN: W C l._..)MÁX:26·C '. "

Sol com pancadas
de chuva

QUINTA

dMi�: wc
MAX:26·C, "

Sol com pancadas
de chuva

HOJE �
MI�: 15" C l._..)MAX: 25°C.. ,

Sol com chuva rápida

SEXTA

dMiN:WC
MÁX:26°C .'

,
.

Sol com pancadas
de chuva

� Fases da lua
-� Legendas,

CHEIA

.028/8 � 161Çf)ldI01�Ensolarado Ptl��:::n:c Nublado InS1ál,'at Chuvoso Trovoada

MINGUANTE

")) 5/8

NOVA CRESCENTE

• 12/8 �20/8

ANIVERSÁRIOS
5/9
Adilson Klabunde

Agenor Lemke
Avanda Butzke
Cezar A. C. Wanier
Cidinei Lucenstenberg
Eisa G. Prestes
Fernando Franzer
Guilherme Augusto Tomelim
Guilherme Felipe Vieira
Guilherme Zastrow
Iria Geisler
Ivanildo Acoski
Ivo Ranghetti
Jair Fernandes
Joe Renan Ayroso
Lygia da Silva Perotti

Marget Hille Schuschart
Mirian Maria L. Glatz
Osmar América Eichstadt
Procório Elvecio
Quintes Künzel
Rafaela M. dos Santos
Ronalda Schmidt
Samuel Marquardt •
Sandro Rafael Schalinski
Sávio Grah
Silvana R. Soares
Vilma Odete da Silva
Wendelina Fadi
Zenir Anhaia

CURSO
O curso de "Capacitação para
profissionais do volante" será
oferecido de 15 a 22 de setembro, no
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul.lnscrições pelo fone 321.:5-7059.

�LAGES

�JARAGUÁ
DOSUL

MiN: 15" .I MÁX: 25'

:1;6
("t/� FLORIANÓPOLIS �
V' MiN: 20"1 MÁX: 26°

(

I
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NOVELAS
Eterna Magia
Conrado recrimina Eva por ter sido

grosseira e ela diz que está farta da

familia dele. Conrado manda que Eva

vá embora. Joaquim. se entrega a

Marques. Mauro vigia a casa de Max.

Pérola diz a Max que Peter examinou

Nina e que não há motivo físico que a

impeça de andar.. Eva flagra Nina

andando novamente. Nina debocha da

insanidade de Eva e diz que ela está

sendo castigada por tudo o que fez e

que sua morte será lenta como merece.

Mauro entra sorrateiramente na casa

de Max. Elisa faz com que Laura tropece
e caia. Mauro encontra o anel.

Sete Pecados
Beatriz diz a Ágatha que ela só poderá
continuar a trabalhar na boate se ajudá
la a tirar Dante da cadeia Beatriz manda

Tito dizer a Clarice que a esposa de

Dante já contratou um advogado para
ele. Ágatha decide depor a favor de
Dante e colocar a culpa de tudo .ern

Marcelo. Romeu pede Juju em

casamento. Miriam pede que Xongas
vigie Vicente e não o deixe fugir com
Benta. Dante fica admirado com tudo

que Beatriz está fazendo por ele. Clarice

chega à delegacia para visitar Dante e

é surpreendida pela presença de Beatriz.

Paraíso Trop.ical
Joana diz a Jáder que está .tendo

problemas com Cadelão e ele deixa
claro que não quer se envolver. Lúcia
diz a Paula e Daniel que despreza
Antenor. Bebel volta a trabalhar no

calçadão, sob a supervisão de Jáder.
Gustavo começa uma conversa de

reconciliação com Dinorá. Cássio pede ,

que Joana conte o que está'
acontecendo, mas, ela desconversa.
Um preso defende Ivan e exige
dinheiro. Ivan chantageia Marion: se

ela não arrumar um bom advogado,
ele contará que ela era cúmplice de
Tais e que também falsificou o colar
de diamantes de Urbano.

luz do Sol
Marcelo adverte Freddy de que é

proibida a entrada de homens no

abrigo e Maria Eugênia decide ela
mesma trazer a neta de volta. William
e Rodolfo propõe a Pedro "colaborár"
com a mãe, para pegar o dinheiro da
venda do estaleiro e transferi-lo para
outra conta. Pedro aceita a proposta
para ter a chance de retomar o

estaleiro. Lorena promete pagar 200
mil reais para Nelma se realmente
encontrar Drica. Marlene pede que
Drica fique atenta a Nelma, afirmando
que ela não vale nada. Pedro diz à

,Milena que irá para o exterior
pessoalmente pegar o dinheiro.

Caminhos do Coração
Pachola tenta impedir que Altina saia
à procura de Vavá. Vavá diz a Glória
que ele nasceu daquele jeito e que
sua mãe morreu. Penalizada, Glória
dá um trocado a Vavá. Toni fica

intrigado com os pressentimentos de
Janete. Beta diz a Dalva que eles
precisam investigar a clínica

Progênese e tentar descobrir o que
acontece por lá. Guiga faz Ângela

. prometer que não vai pular de nenhum
lugar alto para testar suas asas. Dr.
Walker revela a Marcelo que acredita
que Ora. Júlia Zaccarias crioumutantes
na clínica Progênese, no Guarujá.

ESTIMATIVA
Um novo estudo concluiu que
estrelas do rocksao mais

propensas que outras

pessoas a morrerem jovens.
A pesquisa foi publicada no

Jamal de Epidemiologia da
Comunidade daSaúde na

segunda-feira, 3. Os dados
foram baseados em 1.064
músicos e cantores
americanos e europeus que
estiveram na ativa entre 1956
e 1999. A média de idade

para a morte de popstars é de
42 anos entre americanos e

de 35 entre europeus.

SUDOKU

9

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo:com.br

SOLTEIRA INSCRiÇÕES
A produção do Big Brother
Brasil@ recebeu mais de
sete.mil cadastros na
Intemet nos dois

primeiros dias das
,

seletivas. Este ano, o

programa inovou na

seleção dos participantes:
além do processo de
enviar a fita e o fonnulário
de inscrição, os que
pretendem entrar na casa

podem montar um perfil
na Intemet com fotos e

vídeos. As inscrições vão
até o dia 15 de outubro.

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viéiante. 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.

FAMfuA
disse a,nimádóem

ter 11 Ilha com
Angelina Jolie. "Sim, estamos
preparados", disse oatorna
seguÃâa�feira, 3, segundo�
sité "peop
Pitt. eAng
32 anos, sao pais de Shiroh,
Maddox, Pax, e Zahara. Pitt
confessooque serpai,

'

coi 'vertiâa>qu
e maiormed
adoro erécomendoa todos,
entretantodormiré uma coisa
que não existe", divertiu-se.

DIVIRTA-SE

Desgosto
Dois sujeitos andando na rua.

Um deles, aponta para um prédio enonnne e comenta:
- Foi nessa empresa que eu tive o maior desgosto da minha vida!
- Como assim?
- Entrei para pedir emprego, e eles me deram!

SoLdado Abusado
O sargento comandava os jovens
soldados:
- Avançar... Sentido! Marchar...
Alto! Meia volta! Esquerda ...
Direita ... Avançar... Alto!
De repente, um recruta sai da fila.
- Soldado Silva! Aonde você vai?
- gritou o sargento ..
- Vou pro alojamento ... Volto

daqui a pouco, quando o senhor
tivertomado uma decisão! '

3 1 4 9 2 8 5 7 6
7 5 2 6 4 1 839
9 8 6 7 5 3 1 4 ;>

2 3 8 4 1 5 697
567 8 3 9 2 1 4
1 4 9 2 6 7 3 5 8

8 9 1 3 7 6 4 2 5
6 2 3 594 7 8 1

4 7 5 1 8 2 9 6 3

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Tudo pode ser evitado e hoje é um dia para estar atento a isso. A tensão que a Lua na sua casa da familia recebe

de Mercúrio indica que você deve dar mais atenção aos assuntos domésticos. Mesmo assim, é importante evitar

que a impaciência e a ansiedade atrapalhem um bom convivia e sua relação com a familia. Não permita
discussões desnecessárias entre vocês.

Touro (21/4 a 20/05)
Às vezes mais calado, outras tagarela, mesmo assim você gosta de expor seu ponto de vista. Aproveite a energia
do dia com a Lua na sua área das comunicações para saber expressar-se melhor. Pense bastante antes de falar,
assim saberá a hora e as palavras mais adequadas em cada ocasião. Saber ouvirtambém é importante, e uma
grande qualidade. Desenvolva-a.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Os nervos são seu ponto fraco e quando estimulados então você precisa saber se controlai e hoje é um desses

dias com seu regente Mercúrio tenso com a Lua. O cosmos o adverte a não queira impor seu modo de pensar aos

que estão próximos de você. O dia está mais propicio para os pensamentos livres. Procure refletir mais sobre
seus dons e sua missão pessoal, e tente usar bem suas qualidades.

Câncer (21/6 a 21/7)
Ser solicitado para o canceriano e uma grande honra, mas nem todo dia isso é positivo. Hoje você deve olhar para

.

si mesmo e perceber se está dedicando tempo .suficiente de seu dia, fazendo as coisas que realmente lhe

agradam. Cuide de sua beleza, e do seu bem estar pessoal. Explore o lado bom que existe em você. Evite apenas

pensar negativo sobre si mesmo.
'

Leão (22/7 a 22/8)
Seguir os instintos muitas vezes só nos acrescenta. Aproveite que hoje a Lua ocupa uma área sensivel em seu

mapa e lhe mostra a importância dos momentos de reflexão'. Permita.que eles se apresentem mais freqüentes. É
uma boa hora para sair um pouco de dentro de si e se ver com um olhar observador. Enxergue-se como se

estivesse se analisando, através do outro.

Virgem (23/8 a 22/9) ./

Apesar da tensão de seu regente, Mercúrio, hoje com a Lua atingir sua área dos amigos, você pode saber lidar
bem com eles. Seja prudente apenas quanto aos seus impulsos para falar, desta forma se for a um barzinho na

éompanhia dos mais chegados isso lhe trará alegria. O dia favorece todo tipo de envolvimento somente com as

pessoas as quais sinta mais afinidade e confiança.

Libra (23/9 a 22/10)
Beleza e arte são fundamentais, mas é necessário que se construa isso. Com a ênfase celeste de hoje que ativa

principalmente sua área do trabalho, seria bom que hoje você se empenhasse para ser bem sucedido. Lembre-se

apenas que é importante que mantenha sua reserva, pois é passive I que sua competência gere um pouco de

ciúme ou competição entre algumas pessoas.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Alegria, alegria é o tema do astral para os nativos de Escorpião! Este pode ser um ótimo dia para você se abrir

para a vida. A Lua ativa sua casa nove e mostra que está na hora de você acreditar que o que acontece hoje é

resultado do seu esforço de ontem. Prepare-se para que as boas coisas lhe aconteçam e tenha fé. Plante sempre a

semente do amor e do bem.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Para um típico sagitariano, festas e passeios são algumas dO;;; melhores coisas que a vida pode lhe oferecer. Mas

lembre-se de que é necessário, muitas vezes, fazer uma avaliação mais profunda e intensa sobre o que tem feito

de sua vida, uma vez que a posição da Lua em seu mapa peça isso. Coloque seu olhar visionário em tudo que lhe

chegar hoje.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Amor é bom e deixa a gente feliz, não é mesmo? O dia de hoje lhe oferece boas chances de ser feliz neste assunto

com o trânsito da Lua na sua área afetiva. O momento é favorável para você se dedicar mais a pessoa amada.
. Procure agir, tomando alguma iniciativa, na intenção de dar mais dinamismo e um novo colorido na sua vida

amorosa.
.

Aquário (21/1 a 18/2)
Quem disse que aquariano é frio se engana bastante. Apesar desta aparente frieza, há aqui um ser sonhador que

hoje tem chance de ter um dia romântico com a Lua transitando pela sua área do cotidiano. Aceite as

oportunidades de interagir com os outros em tudo que fizer por mais trivial que seja. Cuide também muito bem do

que fala e não discuta sem motivo.

Peixes (19/2 a 19/3)
"Lave is in the air", sabe esta canção, "O amor está no ar"? Então é este o clima do di do pisciano que se encontra

num ótimo astral com a Lua favorecendo o amor. O momento está ótimo para namorar. O romantismo está

rondando seu dia: Viva sua chance de curtir um dia de muito amor, carinho e prazer. O contato com crianças será
algo que também cairá com prazer.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



121 QUARTA-FEIRA, 5 dr srtrmbro dr 2007 SANTA CATARINA O CORREIO DO POVO

,

0

'OPERAÇÃO PATRIMÔNIO

PF faz operação
no Sul do país
,Foram pxppdidos 74
mandatos dp prisão p

,

67 dp busca p aprPpnsão

BRASíLIA
A PF (polícia Federal) iniciou

ontem aOperaçãoPatrimôniopara
desarticular uma quadrilha de

, roubo de carros que atuava em

Santa Catarina e no Rio Grande
do SuL De acordo com a assessoria

da PF, já foram presas, até o

fechamento da edição, 54 pessoas.
Foram expedidos, ao todo, 74

mandados de prisão e 67 de busca
e apreensão. Segundo nota da
Polícia Federal, as investigações
tiveram início há oito meses e

foram intensificadas em junho
deste ano, COIn a prisão de "Sandro
Gordo", integrante da quadrilha
que escavou um túnelna tentativa
de roubar dois bancosno centrode
PortoAlegre.

Em Santa Catarina; a Polícia
Federal prendeu Marcos Apa-.
recido Pasquini, 24, em Flo

rianópolis, acusado de integrar a
quadrilha que roubava os carros.

Ele conseguia documentos para

legalizar os carros roubados noRio
Grande do Sul e também re

vendia os veículos.
Os presos podemresponderpor

crimes de roubo, formação de

quadrilha, adulteração de sinal
identificadorde veículo automotor,
falsificaçãode documento público
e estehonato.

Estão envolvidos naOperação
Patrimônio 326 pohciais federais,
60 políciais militares, além de 70
viaturas e doishehcópteros.A ação
é coordenada pela Delegacia de

Repressão a Crimes contra, o

Patrimônio, da ,c .iperintendência
da PoÚ�ia Federal no Rio Grande
do Sul, e pela Brigada Militar do
estado. (i�genciaBrasil)

Governo do Estado vai estimular'

pesquisa na área carbonífera
CRICIÚMA

O Governo do Estado vai

estimular pesquisas de novas

tecnologias para o aproveitamento
do c�ão mineral. o' governador
Luiz Henrique encaminhou à

Assembléia projeto de lei, em
regime de urgência, repassando
80% dos recursos da CFEM

(Compensação Financeira pela
Exploração de RecursosMinerais)
destinados para

-

a Fapesc
(Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológicado Estado '

de SC). Os recursos seÍvirão para
financiamento de programas e

projetos de pesquisa científica,
desenvolvimento e inovação
tecnológicano setor demineração
do carvão catarinense.

Os 20% restantes serão

empregadosemconcessãode bolsas

para alunos carentes, anunciou o

governadordurante ato na sede da

Satc (Associação Beneficente da
, Indústria Carbonífera de Santa

Catarina). LuizHenrique sahentou
que os recursos serão utihzados em

projetos e programas que valorizem
o desenvolvimento sustentável do
setor carbonífero catarinense.

AEROPORTO - Ainda na

nRegiãoSul, no aeroportoDiomícío
Freitas, em Forquilhinha, o

governador inaugurou a rota

regional da NHT Linhas
Aéreas, integrando o sul e o

meio-oeste catarinenses com as

capitais de Santa Catarina, do
Rio Grande do Sul e do Paraná.
A empresa conta com apoio do
Governo do Estado, através dos
programas Prodec e Pró

emprego. Os vôos diários, de

segunda a sexta-feira, partirão
de Criciúma com destino a

Florianópolis, Lages, [oaçaba,
Porto Alegre e Curitiba.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

É bom ficar atento
Ninguém está dando muita atenção ao tema fidelidade

partidária. Acha, de repente, que é coisa para o ano que vem.

Tanto que o Congresso continua empurrando com a barriga,
mas a decisão poderá sair ainda no mês de setembro através do
STE Ou seja, o TSE já se manifestou determinando que o

mandato pertence aos partidos. Pelos cálc�los cuidadosamente
elaborados por lideranças políticas já existem nomínimo quatro
votos no Supremo em sintonia comoTribunal Superior EleitoraL
Tem tudo para aumentar e chegar a uma decisão favorável.

Mudança à vista afastando as negociações. O mandato é do

partido, acaba, esse troca-troca subterrâneo e leviano. Com
certeza vamos presenciar um corre-corre,

Justiça
o Fundo Social do governo do Estado continua em pauta.

Segundo interpretação do jurídico do Partido Progressista o TJ
não considerou inconstitucional, a bem da verdade classificou de

procedente a Adi. Sendo assim os advogados aguardarão a

pubhcação do acórdão para ingressar no STE Continua a guerra.
Vão seguir o caminho do Rio Grande do Sul onde o Fundo foi

. sepultado juridicamente.

Construindo desafetos
Oprimeiro que entrou emconfronto como deputadooposicionista

Joares Ponticelli foi o peemedebista Manoel Mota. Um batia e o

outro defendia. De repente surgiumais umparaproteger o governo,
o deputado Piriquito seguido por Ehzeu Matos. Agora apareceu
mais um para se contrapor ao progressista, também de forma

veemente, o tucano José Natal. Partiu para a briga. Ponticelli fala,
ele rebate;

Foco
"O Andrino sabe o respeito que temos por ele. É uma importante
liderançápara o partido. Nós vamos conversar. Eventuais problemas
com o governo não podem afastá-lo do partido. Nosso contato não
se esgotou." garantiu o presidente do PMOB, Pinho Moreira.

Preocupa·
Para quem morou. no Rio ou São Paulo sabe que a nossa

Polícia Militar é um exemplo positivo de atendimento e

presteza. Mas, infelizmente, de um tempo para cá começaram
a surgir reclamações sobre abuso de autoridade. Ontem um

grupo do Morro do Mocotó esteve na Comissão de Justiça da
Assembléia relatando o tratamento agressivo que a
comunidade está recebendo.

Relembrando
-

O ex-presidente da Celos, Ricardo Moritz, até o início da
semana continuava preso por conta daOperaçãoÁguas Profundas
da Polícia Federal, a�usado de lavar dinheiro através de empresa
fantasma.

Meio-ingresSo
Estará em debate hoje na

Comissão de Educação do
Senado o projeto de lei que
estabelece novas regras para
meia-entrada a estudantes e

idosos em espetáculos artísticos,
culturais e esportivos. Oprojeto
assegura "aos estudantes e às

pessoas com idade igualou
superior a 60 anos o acesso aos

cinemas, cineclubes, teatros,
espetáculosmusicais, circenses e
eventos educativos e extra

curriculares ...." Não vale meia

entrada para camarotes, áreas

vips ou cadeiras especiais.

Padrão
A emissão de carteiras

estudantis se dá atualmente
"sem nenhum critério, controle
ou padronização, possibilitando
fraudes de todo gênero, em

prejuízo dos estudantes e

também dos empresários da
atividade de lazer e entrete

nirriento do país", por essa razão
o projeto vai determinar uma

padronização da Carteira de
. Identificação Estudantil em
todo território nacional,
ajudando na fiscalização. Há
restrições: O benefício terá um
limite de 40% do t�tal dos
ingressos disponíveis.

Pontos obscuros
A mesa da Assembléia Le �

gislativa ingressou na Justiça
com embargos declaratórios
visando esclarecer alguns pontos
no acórdão que considerou in

constitucional a nomeação dos
- procuradores, que já foram
afastados por determinação do

presidente Júlio Garcia. Con
forme a resposta, podem até

voltar via STE

E a Vida Segue
Será que existe alguma

integrante em cargo de'
comissão do Conselho
Estadual de Contribuintes
de licença remunerada há

oito meses? É possível?
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IMPOSTO DE RENDA 2007

Receita Federal já· recebeu
BOOmil declarações de isento
As pessoas físicas

dispensadas do IRPF

devem fazer a DAI

SÃO PAULO
No primeiro dia para realizar a

DAI (Declaração Anual de

Isento) de 2007 (referente a 2(06),
a Receita Federal registrou cerca

de 800mil entregas.ADeclaração
de Isento (criada em 1998 para

excluir inscrições de contribuintes
mortos, duplos e falsos) permite
que o contribuinte mantenha a

regularidade doCPF (Cadastro da
Pessoa Física) e tenha a certeza

de que seu documento não está

sendo usadopor terceiros.O prazo

para a entrega vai até 30 de
novembro.

Todas as pessoas físicas inscritas
no CPF e que foram dispensadas
da apresentação daDeclaração de
Ajuste Anual do IRPF 2007

(quem teve rendimento tributável
inferior a R$ 14.992,32 em 2006)
deverão apresentar a Declaração
Anual de Isento. Entretanto, o
cônjuge ou companheiro que
tenha declarado seus rendimentos
em conjunto e o dependente,
cujosnúmeros de inscriçãonoCPF
tenham sido informados por
contribuinte que apresentou a

DeclaraçãodeAjusteAnual2007,
não precisam efetuar a DAI.

Além disso, a pessoa física
inscrita no CPF no ano de 2007 e

aquelaque,mesmo dispensada, fez
a Declaração rle Ajuste Anual
2007 também não precisam
declarar.

CÉSAR JUNKES

julhodo que o apurado em junho.
Essa foi a primeira queda mensal

registrada depois de nove altas

seguidas, informou o IBGE.
A taxa mensal de expansão

da atividade industrial de

junho foi revista de um cres

cimento de 1,2% para um

CPF é exigido na maioria das operações no mercado como para pedir crediário

regularização", o que lhe trará

problemas na hora de usar o

documento. Caso o cidadão não
. declare por dois anos seguidos, a
inscrição será suspensa.

Vale lembrar que o CPF é

exigido na maioria das operações
no mercado: para abrir conta em

banco, pedir crediário; tirar pas
saporte, participar de concursos

públicos, receber benefícios da

Previdência, participar de tran

sações em cartórios, etc.

SERViÇO
ONDE: internet
(www.receita.fazenda.gov:br) ,

nas casas lotéricas, instituições
bancárias, agências é lojas
franqueadas dos Correios.
QUANDO: até 30 de novembro

Para efetuar a Declaração
Anual de Isento, os contribuintes
devem informar seu número de

inscrição no CPF, data de
nascimento e número de inscrição
do título eleitoral. Além disso, é
necessário responder se é titular
de conta corrente bancária,
proprietário de veículoautomotor;
proprietário de imóvel e se é

dependente de declarante do

imposto de renda. É possível
efetuar a DAI por meio' da

internet, nas casas lotéricas (ao
custo de R$ 1), instituições
bancárias autorizadas e seus

correspondentes (ao custo de R$
1), Ou nas agências e loj as
franqueadas dosCorreios (ao custo
de R$ 2,40).

O contribuinte que deixar de

apresentar aDeclaração de Isento
ficará com o CPF "pendente de

Produção industrial cai 0,4% no mês de julho
aumento de 1,1%, informou o

IBGE. O resultado de julho "foi
influenciado pela queda na

produção em 12 dos 23 ramos

industriais, com destaque para
alimentos e refino de petróleo e

produção de álcool", afirmou o
IBGE em comunicado.

e 55 a 59 anos (1.405.262).
O Ministério da Previdência

Social já recenseou, desde no

vembro de 2005, mais de 16 mi

lhões de segurados em todo o

país. Já foram cancelados, direta
ou indiretamente pelo censo,

518.371 benefícios. A economia
anual para os cofres do INSS já
ultrapassa R$ 455 milhões.
Faltam se recadastrar 59.067

segurados.
Em 2000, o Censo Demo

gráfico do IBGE constatou que
do total de idosos (pessoas com
60 anos ou mais) 62,4% eram

responsáveis financeiramente

pelos domicílios. Em 20% dos
domicílios brasileiros, os

principais responsáveis pelo
orçamento doméstico eram

idosos, em sua grande maioria,
beneficiários do INSS. A cada'

mês, o INSS injeta na economia
brasileira cerca de R$ 13 bilhões
com o pagamento de benefícios,

. a maior parte destinada a apo
sentados e pensionista.

RIO DE JANEIRO
A indústria no Brasil iniciou a

segunda metade do ano com

queda na produção, informou
nesta terça-feira o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística) . As fábricas instaladas
noPaísproduziram0,4%menosem

INSS vai monitorar aposentados
com .110 anos para evitar fraudes
SÃO PAULO

O Censo Previdenciário do
INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social) confirmou a

existência de 491 mil brasileiros
commais de 90 anos, sendoJ59
commais de 110 anos. Segundo
oMinistério da Previdência, em
alguns casos, essas pessoas são os
únicos membros da família com
renda garantida todos os meses.

O INSS informou que vai

fazer um acompanhamento
individual dos beneficiários entre
110 e 125 ànos, para evitar que
as famílias dessas pessoas fiquem
recebendo o benefício em caso

de morte.

Segundo o Ministério da

Previdência, que ainda está em

andamento, a faixa etária com

maior número de beneficiários é

a que vai dos 70 aos 74 anos:

2.728.542.Emsegundo lugar está
a faixa de 65 a69, com2.710.768;
depois vêm os segurados que têm
entre 75 e 79 (2.�6.712); 60e64
(2.036.549),80 a 84 (1.563.676)

A Previdência já recenseou mais de 16 milhões de segurados

Medidas vão diminuir

impostos do turismo
BRASíLIA

Oministro da Fazenda, Guido
Mantega, anunciou ontem me

didasque vãodiminuiros impostos
pagos pelo setor hoteleiro. Uma
dessas medidas é a redução da

alíquota do IPI (Imposto sobre \

Produto Industrializado) de 10%

para 5% sobre fechaduras ele

trônicas, muito usadas em hotéis.

Manteganão iníormou, porém, em

@ quanto essasmedidas vãodiminuir
a arrecadação do governo, nem o

que representarão de ganho para
osetor.

Além disso, as empresas do
setor poderão informar na de

claração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, a depreciação
acelerada de bens móveis, o que
reduz ogradativamente o imposto
a pagar. Mantega destacou o

desenvolvimento do setor e suas

perspectivas. "O Brasil temgrande
potencialde crescimento turístico
e só agora começou a aproveitar".
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PRORROGAÇÃO CPMF
'r

'CEMF: modelo de Estado, está
em discussão, diZ Mantega

, Segundo o Ministro o

tributo proporciona '

combate 'à desiguàLdades

BRASíLIA
, O ministro da Fazenda,

Guido Mantega, disse ontem,
durante audiência pública na

Comissão Especial da Câmara
dos Deputados que avalia, a
prorrogação da Contribuiçâo
Provisória Sobre Movimen

tação Financeira (CPMF), que;
o modelo de Estado brasileiro

, está em discussão quando se

fala sobre a manutenção do
tributo.

O governo propõe que a aumento do número de em-

CPMF seja prorrogada até pregos Gam carteira assinada.

2011, com amesilla alíquota de : A desoneração está ern' estudo
0,38% de cadamovimentação por parte da e(l;;:lpe econômica
financeira. _ Dados: dá: equipe,

'
,

há alg�Í1s meses, que ainda não
econômica informam que 42%

'

chegouajirna conclusão sobre
,

da arrecadação da CJ;>MF é o assunto. Poderá ser imple
,Clestina�a Para ;3., Mea: de' '" mentadavia redução da, con
'Saúde, enquanto 21%vão para rríbuiçãodos empregadores
o Institt,l�QNacional do S�gt,lrQ,

"

para o INSS.
'

'" Social (�NSS).e PUi�DS 20% "Mant¢ga lerrihro.u, qu� a

, para os programas sociais. ,previsão 'de 'arrecadação da
Na visão de' Mantega,

'

a' CPMF .neste ano é de R$ 36

desoneração da -folha de bilhões. P�ra2008,;o'brÇament6
pagamento das empresas seria prevê a arrecadaçâo-de R$ 39
mais importante parao país do bilhões com «('tributo. "A
que a redução, ou o fim, da CPMF é, importante porque
CPMF. Ele explicou que essa possibilita o- equilíbrio das
medida proporcionaria o contas públicas' e reduz a

,"

Ministro retera que governo prefere desonerarfolha de pagamento das empresas

vulnerabilidade da economia.

Além disso, é uminstrumento
muito eficaz de combate à

sonegação", acrescentou. A Petrobras deu inicio ontem, em evento com .a presença da
'Ele voltou a dizer que os re- diretoria da empresa e'do presidente Luiz Inácio Lula da'Silva, as

cursos da CPMF já são n:�par-' obras da RefinariaAbr¢u e L�, em Recue, Pernambuco. As obras
tidos com os estados da fede- ,�tão orçadas em US$i4,05 bilhões. As obras da ,refinarià Abreu e

ração, e negou a possibilidade .Lima serão iniciadas com os trabalhos de terraplenagem do local.A
ele: fazer-novos repasses coin nova 'urrídade u�petró�eJ):pesado do Brasíl' e da Venezuela,
bas é na; arrecadação do ," .países comgiandesre$ebras�d���tipo d�Óleo. Comcapacídadepara

"

tributo. "O Fundo .Nacional de
'

processar200hliÍb��ªePetróleoPardia; a r�finariadeveráproduzír;
Saúde já transfere os recursos,' . anualmente; cerca dê 814 mil metros cúbicosde nafta de

para os estados", exemplificou.. petroquímica,322miltonela��tleGLP (gásdeCozinha); 8,8milhões
, Afirmou ainda que o governo, de toneladas de diesel.e 1,4milhão de toneladas de coque de petróleo.

, J'\O bojo das discussões da refor
ma tributária, constituirá um

fundo de desen�olvimento re
gional - destinando assim mais

recursos para os estados. ,(G1)

'lula' diz que exce$so�de leis-atrasa a,ndamento de obras
'

RECIFE
o presidente Lula afirmou

ontem, durante inal!gJ'tação de
obras em futura refinaria, que a

I

grande quantidade de regula
mentações para proteger o país
acaba atrasando o andamento
das obras.

"No Brasil, criamos uma

quantidade de regulamentações
para proteger o Estado, para
proteger o meio ambiente, para
evitar a corrupção, que com isso

tudo uma obra demora dois ou

-;

três anos para c:omeçar. por

conta do tempopara legalizar,
tudo", afirmou o, presidente, ao
.parabenizar � gb,;vernador de,

Pernambuco, EptÍaidoC�mp�;,
pelas negociações referentes à

obra.
A Refinaria Abreu e Lima,

que começará a funcionar em
três anos' no Complexo
-Industrial e Portuário de Suape,
na região metropolitana do
Recife (PE), é uma parceria
entre a Petrobras e a estatal

venezuelana'PDVSA.
Lula criticou ainda, em dis

curso, a posição de empresários
;

do 'Brasil que' "�ão destinam,
investimentos para o Nordeste

por acreditarem que o atraso na
região impede o desenvolvi
mento de qualquer negócio".

"Sabemos que, daqui a

alguns anos, vamos colher os
frutos desses investimentos

que estão sendo feitos agora
em Pernambuco e no Nor

deste", salientou.

,

VÔO regioni
Passageiros catarinenses têm, a partir de hoje, mais uma opção

'de voar entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A

empresa aérea gaúcha NHT, controlada pelá, empresa de

ttanspOrtesjMT, com sede emVenâncio Aires (RS), opera desde
Ontem vôos regionais. A companhia ligará Criciúma, Lages,
Florianópolis e [oaçaba, com Porto Alegre e Curitiba. A empresa

opera emnove cidades do interior gaúcho.A empresa aviões turbo-
. hélice produzidos pela Aircraft Industries, na República Tcheca.

Superação
Os recordes estão se sucedendo na economia nacional. As

.
,

exportações e importações brasileiras, por exemplo, bateram
recorde em agosto. Os produtos nacionais vendidos ao exterior
somaram US$ 15;101 bilhões. naquele mês; as mercadorias

estrangeiras compradas pelo país corresponderam a US$ 11,566
bilhões. Esta é maior resultado mensal já registrado, segundo o

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio-Exterior.
O saldo comercial (diferença entre exportações e importações),
no entanto, recuou 22.;4%, somando US$ 3,535 bilhões, ante US$

,

4,554bilhões em agosto do ano passado. Essa diminuição ocorreu
porque as importações têm crescido mais do que as exportações.

Obra de US$ 4 bi:

ALternativa
,O hidrogênio começa a ganhar forçar na indústriaautomobilística

mundial.' A fabricante automobilística norte-americana OM

(General Motors), por exemplo, dará inícioainda este ano a uma

fase de testes na qual estudará a aplicação de tecnologias que
utilizam hidrogênio como combustível em veículos. A diretoria da
filialeuropéiadaOM informouno início desta semana que os veículos

que incluírem esta tecnologia serão comparáveis, com relação às

prestações e aos custos, aos automóveis que ainda utilizarem
combustíveis fósseis até 2010. '

Consórcios
,

'
,

Quem 'acha que o consórcio não é um bom negócio, precisa
".

. '.

rever seus conceitos. Somente no primeiro semestre deste ano, o
'

, número de participantes de consórcios cresceu 0,3%, na comparação
com o mesmo período do ano passado. Considerando apenas a

carteira de imóveis, a, comercialização de novas cotas aumentou

2,4% de janeiro amaio, frente ao mesmo período no ano passado.já
no segmento de veículos leves (o que inclui carros, camionetas e

utilitários), as vendas de novas cotas foram 6% menores, no

acumulado de janeiro a maio deste ano, na comparação com os

cinco primeiros meses de 2006.
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ESPORTEemhistória
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atação: nas braçadas da história
A primeira participação de

assa cidade em provas

uáticas nos Jogos Abertos,
conteceu em Joaçaba no ano

e 1967. Jurandir Lombardi
Ia) competiu na modalidade
Saltos Ornamentais,

'lassificou-se em 4º lugar.
t � Em 1973 na cidade de São

.

ento do Sul, sob o comando de

enedito Roque de Gouveia,os
adadores, José' Roberto
ructuoso, Jorge Orlando

módio, Júlio César Janke e

enoGeffert, conquistaram o 4º

ugar.
Um jovem desembarcou em

assa cidade com fama de bom

ogador de futebol. E era!

riovaldo Xavier dos Santos, o
rizinho, veio de, Taubaté

(1968) a convite do padre
lemar, com o objetivo de jogar
( ,

,

� utebol pelo Juventus. A noite

para reforçar o fluxo do caixa,
ministrava aulas de judô. Veio
para jogar futebol, mas fez
história na natação. Entre os

anos de 74 a 81, formou a mais

vitoriosa e respeitada equipe de
nadadores desta cidade. Não foi
ao acaso, buscou
conhecimentos dentro e fora do
país. Na Argentina foram 300
horas de aperfeiçoamento; na
Bahia aperfeiçoou a técnica da
virada; no Clube Pinheiros, em

1JJSão Paulo, condicionamento
físico e planejamento científico;
no Fluminense, saltos
ornamentais.

Cristiane Hufenussler, Adriana
Brâun, Valsi Voigt, Cristiane
Donini, Mariza Czernay,
Adriana Bruch, Izildinha,
Kaden Heschel, Mariana Rosa,
Denise Ramos, Fabiane Ewald
e Brigitte Hufenussler.

Entre 1975 e 1981, os

jaraguaenses sempre estiveram

entre as três melhores equipes
de natação de Santa Catarina,
vencendo e estabelecendo
recordes.

Homenageando todos os

nadadores e nadadoras
descreveremos o perfil e as

conquistas das duas maiores

nadadoras jaraguaenses. Heide
Werninghaus Benke e Lígia
Helena Braun.

nadar, e a partir de 1975, o

fizeram como nunca.

Arrebataram troféus, medalhas
e a admiração de toda Santa

Catarina.

Lígia Helena Braun, Heide
Werninghaus Benke, Pedra
Konell, Rosângela Jarke,

Azevedo, Renata Benke,
Ronaldo Frutuoso, Jean Benno
Lucht, José M. Lenkuhl, Paulo
R. Oliveira, Alan Piske,
Edemilson R. Bauer, Alexandre
Barbosa e Adilson Leite
A natação era o esporte da

hora, asmoças também queriam

Apoi� foi
fundamental para
a continuidade

PERFIL
'

�
,

lígia Braun
A resistência da água é 773

vezes mais denso e 55 vezes

mais viscoso qüe o ar. QlIando a

Lígia caía na plsclna, era um

peixe (dourado) em figura de

gente, as outras ,competidoras
nadavam, ela fluía. Campeã e

recordista das provas de 100,
200,400 e 800 metros livres,
veloz '8 resistente ao mesmo

tempo, multiplicava-se dentro da
piscina, parecia que tinha mais
do qUe dois braços. E tinha! Dois

Heide no corpo e dois na mente.
Pulverizou todos os recordes entre'
os anos de 1976 e 1980. Arrebatou
títulos de campeã em travessias

oceânicas. Nos Jogos Abenps,
conquistou treze medalhas de
ouro, onze de prata e dez de
bronze. É a maior nadadora
larauuãense de sempre.
Todos que fizeram a nossa

natação um estandarte vitorioso,
recebam as nossas homenagens,
do tempo em que vocês foram
espetaculares e uma cidade inteira

orgullJQsa e em êxtase.

onde, vencia, e com recorde, como a

bradar para o mundo - "Quem nunca

colocou a emoção na frente da razão
e dos bens materiais, passou pela
vidª e não viveu".
Campeã estadual e recordista em

suas prova§ ao longo de seis anos,
conguistoumais d'e cem medalhas"
Nos Jogos Abertos, foi nove'

'

medalhas de ouro, uma de prata e

uma de bronze. Em 24 de outubro de
2002, Heidefoicondecorada pelá
Câmara Municipa(de Vereadores de

Jaraguá do Sul, com a Medalha do
Mérito Municipal.

Uma nadadora fantástica.

Especialista nas provas de 100 e

200m costas; 200m medley e
saltos omamentais. Sacrificava
entretenimentos e encontros

sociais para aprimqrar a sua arte
de nadar. Braçadas ritmadas e

velozes, aliadas ao talento e

determinação, foUmbatível ao seu
tempo, vencendo e estabelecendo
inúmeros recordes. Muitas vezes

quando a derrota parecia eminente,
buscav;Horças não se sabe de

Ari contou com a

colaboração inestimável do
saudoso José Roberto Frutuoso,
primeiro nadador e seu braço
direito. Foram fundamentais os
senhores GeraldoWeminghaus,
diretor e

.

Ivo Konell,
coordenador.
Atletas - José Roberto

Frutuoso, Sávio Murillo
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Falcão e Lenísio seguem
trabalho de recuperação
o camisa 12 tem mais
15 dias de recuperação
e lenísio mais sete

JULiMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUl,_
Dois dos principais jogadores

da Malwee seguem em ritmo

forte de recuperação das respec
tivas lesões. Ontem à tarde,

-

Falcão e Lenísio fizeram trabalho
na piscina da Academia Impul
so, supervisionados pelo fisiote
rapeuta RenatoJorge e pelo pre
parador físico, João Romano.
Para o camisa 12, .a previsão de
volta é 15 dias: Para Lenísio, mais

umasemana.

Ainda não dá para precisar
quando eles jogam, já que a.
CBFS não divulgou oficialmente
as datas das semifinais. Jorge
explicou o tralimhó que vem sen

do'feito comos atletas. "Já passou .

a fase de repouso. Agora a

gente faz exercícios na piscina
para simular os movimentos,
mas sem o impacto, para man
ter cicatrizaçâo", disse. "Temos
planos de fazer uma nova

avaliação em São Paulo, mas
precisamos saber antes as da
tas das semifinais", emendou
o fisioterapeuta.

Para uma melhor recupe-

ração, o trabalho com o prepa
rador físico não pode ser deixado
de lado. Jorge deucomo exemplo
o caso de Lenísio. "Há dois anos
ele sofreu uma lesão parecida fiá
Espanha, mas não recuperou
bem. -Agente tem de tomar o

máximo de cuidado no trabalho

para que ele não tenha uma

nova contusão".
Dos casos de problemas com

joelho na Malwee este ano

(Fio, Valdin, Márcio e Falcão) ,

Jorge disse que é algo que não

tem como se evitar. "Foram
contusões por choque. Algo
natural de jogo e não tem como

prevenir", comentou.

Bom Jesus e Anna Nagel vencem a natação dos Jesp
JARAGUÁ DO SUL
A natação foi a primeiramo

dalidade a definir os campeões
nos Jogos da Semana daPátria
"TroféuGeraldoWeminghaus".
Nomasculino, o título geral ficou
com a Anna Tõwe Nagel, com
52 pontos, seguido do Colégio
Evangélico com 31 e da Walde
mar Schmitz com 30. Entre as

meninas, o Colégio Bom Jesus
levou a melhor e venceu com

115 pontos, contra 32 doColégio
Evangélico e 27 do Instituto Edu
cacional Jangada. Hoje de
manhã acontece a decisão do
handebol no Ginásio da

Arsepum. Hoje acontecem as finais do handebol, no ginásio da Arsepum, apartr das 8h

Uma das novidades nos Jogos Abertos deste ano será o trabalho dos
voluntários. Uma comissão foi montada exclusivamente para isso. A intenção
é pegar o modelo usado no Pan-Americana, onde pessoas se dispuseram a

trabalhar durante toda a competição.É bom pegar onde deu certo. Porque os

voluntários do Pan sofreram com a fraca alimentação e a desinformação,
Mas aqui tem tudo para dar certo. A iniciativa é boa e com certeza deve ser'

copiada por outras sedes.
.

$.

Pista
Se tudo der certo, a pista sintética será

inaugurada no dia 10 de novembro, à
. tarde. Provavelmente, o ministro do

Esporte, Orlando Silva, estará na

cerimônia, assim como outras

personalidades esportivas do Brasil,
que já ficariam para a abertura dos
Jasc, no mesmo dia à noite. Só fatta
saber se vai ficar pronta mesmo.

'Eu volto'
Ontem, Falcão afirmou que quer
vottar na segunda partida da semi
final. "Pode colocar aí que eu votto no

segundo Gago)", disse ele, enquanto
fazia exercícios na piscina. A previsão
é essa, desde que a primeira
semifinal seja no outro sábado, 15.
Mas existe a possibilidade desta
partida acontecer já na terça-feira, 11
e a segunda no dia 15.

Márcio
o camisa 9 também vem se recupe
rando bem da lesão. Ele faz fisiotera

pia duas vezes ao dia e já tirou, os

pontos. Mas o prazo de retomo
continua o mesmo - de seis a sete
meses. Renato Jorge, fisioterapeuta
da Malwee, explicou que neste caso

não tem como antecipar. Melhor
mesmo esperar a total recuperação.

lanterna
o time juvenil do Juventus/FME
perdeu mais uma ontem, desta vez

por 2x0 para o Joinville. Com isso, o
tricolor terminou na lantema do
tumo do hexagonal final do
Catarinense. Agora, os esforços se

voltam para os Joguinhos e o .

retumo. Mas é precisomostrar
muito mais do que íssó para ter
alguma pretensão.

-

Rafael e Gilvan ficaram com o lugar mais alto do pódio no Rali de Velocidadi

Pilotos da região
-�

levam Copa Peugeot.
POMERODE/BlUMENAU

Os competidores locais
souberam utilizar como ninguém
o fator "casa" para chegar ao

lugar mais alto do pódio na

disputa da 4ª etapa .da Copa
Peugeot - Rali de Velocidade,
no fim-de-semana emPomerode

(SC). O piloto Rafael Túlío e o

navegador Gilvan Jablonski
confirmaram o favoritismo e

faturarammais uma vez a prova.
"É sempre bomvoltar para cá

e conquistar bons resultados.

Estamos conseguindo colocar
em prática o que planejamos:
andarno limite da pista, errando
pouco", comentouTúlio. Com o

resultado, o competidor e seu

navegador aumentaram ainda
mais a diferença de pontos para
o segundo colocado.

Os vencedores da categoria
regularidade foram Lui,

Henrique Rossi e Morgan
Oeninng, de Blumenau, que
receberam como prêmio uma

filmadora digital Mini DV A

dupla não escondeu a alegria ao

subir no lugarmais alto do pódio,
"Foi gratificante, porque nc

dedicamos muito à prova",
comentou o piloto.
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