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Movimento na rodoviária
aumenta 30% com feriado
o feriado do dia 7 de setem

bro promete ser de movi

mentação intensa nas es

tradas de Santa Catarina. Só'
na rodoviária de Jaraguá do

- Sul, a procura por passa
gens cresceu cerca de 30%

nbs últimos dias, o que fez

com que as empresas tives

sem que colocar ônibus ex

tras. Para garantir seguran
ça, a Polícia Rodoviária Esta
dual e Federal fazem opera

ção especial com barreira

em vários pontos. Na mes

ma data em 2006, aconte

ceram 154· acidentes, com
121 feridos e oltos mortos

nas BRls que cortam o Esta

do. Ameteorologia prevê um
feriado com tempo bom e

temperaturas altas.
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Polícia procura
quadrilha que
rouba escolas
-. PÁGINA4

Moacir Bertoldi

faz prestação de
contas e obras

'. PÁGINA 7
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Conselho de Etica

aprova a cassação
de Renan Calheíros
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• EDITORIAL

Críticas· de Coruja'
Vale a pena destacar o

discurso que o deputado
catarinense Fernando Coruja
fez esta semana no plenário da
'Câmara sobre a declaração do
presidente Lula no 3º

Congresso do PT de que

"ninguém tem mais moral do

que oPT". Pa�a o parlamentar
de Santa Catarina, isso

demonstrá-que o presidente
"vive a ilusão de acreditar que
a eleição que' d levou ao seu

segundo mandato apagou
todas as manchas do primeiro".

Para o líder do PPS na

Câmara, a afirmação de Lula
"é uma tentativa equivocada
de o presidente perdoar os

acusados de participarem do

esquema do mensalão, que

atingiu em cheio a sua

primeira gestão". Na opinião
de Coruja, "eleição não apaga

A eleição não apaga
passado e nem dá carta
branca para se fazer ou
falar o que bem quer",

passado e nem dá carta branca

para se fazer ou falar o que bem

quer. Nessa linha, o presidente
precisa escutar mais o que está
acontecendo" .

Fernando Coruja criticou

também a atitude de Lula que

pediu "solidariedade" de
militantes petistas aos

companheiros envolvidos no

mensalão. O líder do PPS
acrescentou que Lula ganhou
a eleição de outubro último
"debaixo de uma saraivada" de

acusações e que os votos

obtidos não significam perdão

pàra seu governo e nem carta

branca para sua gestão.
Coruja classificou de

"infeliz" a afirmação do
presidente. "É evident� que
essa declaração não é

verdadeira e se fosse imagine
a situação do país, já que oPT
está nessa. Foi uma declaração
infeliz. Cada vez fica mais

claro que 'o PT perdeu a

compostura", afirmou. Coruja
comentou ainda a declaração
de Lula, feita no mesmo

evento, d� que fará o seu

sucessor. "E extemporânea a

declaração de' Lula: O'

governante precisa deixar
essas questões eleitorais para
o final porque senão conta

mina sua administração e

.acaba prejudicando o País.

Então, na verdade, quem só

pensa em eleição é o Governo".

• PONTO �DE VISTA

Arte Educação
O espaço da arte no P!O

cesso educativo evoluiu no

reconhecimento da sua con

tribuição para a educação do
ser humano, para a formação
e desenvolvimento de crian

ças e jovens com as novas

diretrizes e bases da edu

cãçâo brasileira.
A arte é essencial no de

senvolvimento humano.

Propicia o desenvolvimento
da sensibilidade, a imagina
ção, o pensar, a percepção da
realidade. Conhecer arte

significá compreender a poe
sia, valorizar a música, per
ceber o movimento, o gesto,
as formas, as cores, as luzes
no sentido da vida.

Assim como a ciência, a

arte émarco criador no pro
cesso de humanização. Am
bas não dispensam imagi
nação e conhecimento. Ao
fazer e conhecer arte desen-

volve - se potencialidades
como

- sensibilidade,
observa-ção, ,percepção e

imaginação que contribuem

para situar-se no mundo e

para compre-ender as razões
da ciência. Apesar de seu

papel forma-dor estar em
�

I

reconheci-mento, as

diferentes lin-guagens da
arte - a música, o teatro, a

dança, as artes vi-suais -

O). dam a encontram pouco

espaço nas insti-tuições
formais de educação.

Em Jaraguá do Sul, é pre
ciso conhecer a Scar. A So
ciedade Cultura Artística foi
fundada em 1956 por um

grupo de sábios artistas-e

arte-educadores. Sua sensi

bilidade e racionalidade sou

beram trazer a entidade até

o século XXI no perrna
nente esforço de cultivar nas

gerações a valorização da

• íris Barg Piazera,
vice-presidente da Scar

para Assuntos Educacionais

arte.

Foi difícil manter umaes
cola criada em 1987. Porém,
oportunidades de financia
mento de projetos com re

cursos públicos locais e na

cionais, deram continuidade
à formação em artes.

_

Visite a Scar para ver, sob
a luz do solou sob o brilho
do luar, crianças, jovens e

I
'

adultos que dançam, çan-
tam, fazem música, transfer
marn-se em personagens, e
criam formas e texturas. Veja,
ouça, admite-os na explosão
de orgulho e alegria dos seus

arte-educadores que promo-
, vem o crescer jaraguaense
com arte e ciência.

Enquanto a nova escola
não vem, projetos se reno

vam e se consolidam, novos
se criam, estruturando a base
sólida das metas pedagógicas
da Scar.

• DO LEITOR

Por que não nes investimos
em servíços?

Que a economia de Jaraguá
do Sul está baseada funda
mentalmente na atividade in

dustrial não é novidade par

ninguém e certamente é nisto

que somosmuitobons. É uma ati
vidade que, mesmo semmaiores

incentivos, continua a crescer de
forma acelerada, e se diversifica
cada dia mais. É surpreendente
a quantidade de produtos indus
trializados que são gerados por
nossas indústrias e mais ainda os

destinos destes produtos que
correm omundo.

Por outro lado a atividade

agrícola em nosso município,
apesar de ocupar uma área ter

ritorial bastante expressiva, é

praticamente irrelevante em ter

mos econômicos. Mesmo assim,
é importante para o município
incentivar a atividade agrícola,
notadamente nos cultivos que

-

conseguem agregar valor aos

seus produtos e/ou são a base para
-

atividades industriais.

Quanto ao comércio que por
muito tempo teve de lutar bra
vamente contra as idas de seus

, clientes aosmunicípios vizinhos

para fazerem compras aos poucos

começa a se diversificar e sofis-
,

,

ticar. Ainda assim, padece de um
mal que' parece que não tem

remédio: o preço.
As pessoas que vem de mu

rricípios próximos para aqui tra
balhar e residir, continuam se

.queixando amargamente dos

preços e sempre que possível vão
a seusmunicípios de origem para
se abastecerem.'

Outra queixa é a falta de op
ções de serviços. O setor de ser

viços é um grande empregador
e, embora não possamos dizer
que o setor de serviços seja pe

queno em nossa cidade, certa
mente omesmo tem um enorme

potencial de crescimento.
Hoje a disponibilidade de

pessoas para realizarem serviços
como manutenção de residên
cias, cuidar de jardins e trabalhos
domésticos é bastante reduzida
e principalmente de pouca

qualificação. Quem está prestan
do bons serviços nestas áreas não
tem do que se queixar.

• Lourival Karsten, administrador

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, FonteTmes New Roman 12 e podem ,

ser enviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel'
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19, É obligatólio informar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

Diálogo travado entre Marta Suplicy e José Serra na segunda-feira, na vislta da
ministra do Turismo ao governador de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes:
"Você deve estar numa situação difícil, Marta, com tantas pressões para se
candidatar à prefeitura", disse Serra. '�á decidi que não vou ser candidata em
2008, Serra. Mas a sua situação deve estarpiordo que a minha, não é?", respon
deu Marta. Alfinetadas amistosas à parte, nem a petista e nem o tucano estão no

melhor dos mendos em relação a 2008. Marta deseja continuar à frente da pasta
do Turismo, mas é o nome mais forte do PT e sofre pressões para se candidatar.
Serra quer apolar o atual prefeito, Gilberto Kassab, do DEM , que o substituiu,
mas enfrenta resistências no próprio PSDB, que quer lançar Geraldo Alckmin.
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Câmara de Vereadores

de ltajaí aprovou por

unanimidade projeto de lei

que acaba com o nepo

tismo. Fruto de Termo de

Ajuste de Conduta firma
do com o Ministério Pú

blico. No Legislativo são

seis funcionários, na.pre
feitura, entre 60 e 70.Todos
saem até 31 de dezembro.

Será?
o presidente da Câmara

de Guaramirim, Evaldo

João [unkes (PT), acusa o
vereador Osni Bylaardt
(PMDB) de ter se licen

cffidopara nãovotar contra
a instalação de Comissão

Processante, contra o pre
feito'Mário Sérgio Peixer

(OEM). Coincidência au

não, a licença se deuno
mesmo dia.

Fora do ar...

Alguns políticos teimam ,

ern não atender, os

chamados da imprensa.
Mas depois de reportagem
publicada, batém o pé,
querendo espaço. Vamos
combinar que é obrigação
do eleito prestar contas

para o eleitorado. e a

imprensa serve para isso

Conflitante
BO feito na delegacia de

Massaranduba acusa furto
em uma escola de receptor
de antena parabólica com

controle manuaL Projeto
enviado à Câmara pelo
prefeitoOávio Leu (OEM),
dandobaixadoequipamen
to, patrimôniodomunicípio,
cita "receptor de parabólica
com controle remoto e an

tenamarcaHicon". Diretor
da escolavai terde explicar.

Consultando
Sem candidatura consistente que garanta a retomada

da prefeitura em 2008, o PMOB de joinvílle vai depender
de pesquisa, que sai até dia 15, apontando como viável o
nome do deputado 'federal e secretário estadual da Infra-

, estrutura,MauroMariani, Com avalpessoaldo governador.

Eleições
A,pattir de lOde junho de 2008 os partidos estarão

. autorizados a realizar convenções pata deliberar sobre
coligações e escolher os candidatos a prefeito, vice e

'vereador, segundo o Tribunal Regional EleitoraL Os

registros encerram em 5 de julho.

(in) Cultura
Freqüentadores da biblioteca p-úblicamunicipal Rui

Barbosa, tirem o cavalinho da chuva. Por causa do
feriado de sexta-feira, 7 de setembro, vai estar fechada
também nosábado. É o "emendão" de sempre.

De olho
A Polícia Rodoviária Federal está pleiteando ter um

representante na Jari, que julga recursos de motoristas
multados na Avenida Waldemar Grubba e que agora
voltá à responsabilidade do município. Ou seja,
fiscalizar de perto o montante arrecadado.

Ig�ai�
Das 293 cidades cata;

rinenses, 126 se enqua
dram na mesma situação

'

de [araguá do Sul, com
trechos urbanos de rodo
vias federais. Omunicípio
foio primeiro a firmar con
vênio com o Dnit, que

.

agora ,quer ampliar .essas
parcerias.

Neglig�ncia
A previsão é do Dnit:

.

as três balanças de

pesagem existentes em

Santa Catarina só vol
tam a funcionar no-final
do ano. O serviço é

terceirizado, o contrato
anterior expirou.e a em

presa não recebeu. E

quebrou. São 5 mil ca
rninhões por dia sem

fiscalização.

Ampliando
. 'Rede Record avança
pelo Estado. Acaba de

inaugurar moderna
sucursal em Blumenau,
para cobrir o Médio e

Alto Vale do Itaja í,
batendo de frente com a

RBS: Que já tem na

região concorrência,

direta do SBT e rede
sec

Remédios
Prefeituras enfrentam

problemas com medica
mentos de uso contínuo

que sâo distribuídosgra
tuitamente. O Ministé
rio da Saúde exige que
laboratórios ofereçam os

produtos com 24%.' Só
,

que os fornecedores su

mirCim e o Estado está

com dificuldades para,
normalizaros estoques.
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RETRANCA
Aderindo
"Por unanimidade, o Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais de Justiça aprovou a adesão da

entidade à campanha "O que você tem a ver tom a

corrupção?", coordenada pelo Promotor de Justiça
Affonso Ghizzo Neto, do Ministério Público de Santa

Catarina .

Específico
Aprovado substitutive do Senado, que permite

-convocar, em caráter temporário, policiais militares

aposentados há no máximo cinco anos. Mas só em
.

situações de grave perturbação da ordem.Governador
Luiz Henrique defende a convocação a qualquer
tempo.

Pressão
A Associação dos Praças de Santa Catarina tern

assembléia agendada para dia 25 próximo. Para cobrar
reajuste gradativo de 93,81% aos salários daCategoria.
Benefício está na lei complementar, nº 254 de 200J.

Primeiro ano do primeiromandato de LuizHenrique.

Um caos
Construído em 1973, o presídio de Balneário Cam-

loriú tem capacidade para 40 presos. Mas, hoje.abriga
mais de 3QO. Para este e outros casos críticos, não há

persp tivas a-curte prazo. Santa Catarina ficou fora
dos recursos dO.PAC para segurança pública nesse ano.

Não
Assembléia Legislativa vai promover audiência

pública para.debater a cobrança de pedágio em

rodovias federais que cortam o Estado. Único do Sul
ainda sem o sistema. A idéia é um engajamento à

campanha "SC sem pedágio".
.

CARLOS KILIAN/ALESC

Sem tplefone
"Além das colaste exibicionismo é ummal oferecido

pelo celular. Cada dia um aluno surge com ummodelo
novo dotado de novas tecnologias". Do deputado
Antonio Aguiar (PMDB), que tem projeto de lei

proibindo o uso de celulares em salas de aulas da
rede estadual de ensino.
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Marcos Assad é o mais novo

delegado de Jaraguá do Sul
Objetivo é contar com

. auxRio da comunidade
no combate ao crime

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Desde o início da semana, a

delegacia da Comarca conta

com mais um delegado. Marcos
Alessandro Vieira Assad, 31

anos, está trabalhando na

resolução de casos com os

delegados Uriel Ribeiro e

CristineGeorg. Ele foi empossado
. no dia 21 de agosto, na chefia
de PolíciaCivil em Florianópolis.
No dia 23 de agosto, foi

apresentado ao diretor da Polícia
Civil do Litoral, Márcio Colatto.

Este é o primeiro trabalho de
Assad como delegado. Antes,
trabalhou como assessor jurídico
em uma autarquia estadual do
Rio de Janeiro/RJ. N�tural da
capital carioca, Assad é fornada
em-Direito pela Universidade
Gama Filho e pós-graduado em
Direito Regulatório pela FGV

.
(Fundação Getúlio Vargas).

Junto com as expectativas
geradas pela mudança de

Estado, Assad trouxe consigo a

vontade de "fazer o melhor
trabalho possível", apesar da

limitação de pessoal. "Seria bom
-

ter mais escrivães e mais

investigadores, mas sabemos que

,PIERD RAGAZZI/OCP

"Os crimes resunam, principalmente, do despreparo e desestruturação familiar"

o número de profissionais na >

segurança pública é reduzido em
todo país", comentou.

Assad destacou também a

. importância de a comunidade

participar no combate ao crime,
especialmente no que diz res

peito aos roubos e assaltos.
"Nossa maior arma é a socie

dade", reforçou, elogiando a
.

iniciativa dos Consegs (Con-

selhos de Segurança Co

munitária). Em relação ao

aumento do tráfico de drogas
no país, o delegado afirmou

que o problema resulta, prin
cipalmente, do despreparo e

da desestruturação familiar.
"Existem dois tipos de crime:

o passional e o ligado às dro

gas. Todos os crimes surgem a

partir deles", resumiu.

Clic organiza' abaix&-assinado _pQr melhorias na BR-280
GUARAMIRIM

OClic (Conselho de Líderes
Comunitários de Guaramirim)
se reuniu na noite de ontem, na
sede da entidade, paraorganizar,
junto aos presidentes de

associações e populares, o

abaixo-assinado referente a

melhorias ao longo da BR-280.
As assinaturas serão entregues a

João José dos Santos, coor
denadordoDnit (Departamento
Nacional de Infra-estrutura de

Transporte), que participará da
reunião ao Clic no dia 3 de
outubro. Os lideres comunitários
reivindicam a duplicação da BR-
280, construção de viadutos,
rotatórias, túnel e mureta de

proteção ao longo da rodovia.
João Valdomiro, presidente

do Clic, afirma que as

associações devem se unir" em

favor de melhorias para a

população, pois "há esta

necessidade de segurança nas

rodovias que cortam o,

município devido o acelerado
crescimento da cidade e se não

cuidarmos agora, vai cada vez

ficar pior", ressaltou o professor.
CRIANÇAS - Recente

mente, as associações fizeram o

levantamento de quantas crianças
de O a 5 anos estão fora da escola.
Os dados ainda estão sendo

computados e devem ser. apre
sentada a sociedade na próxima
reunião do Clico

•. , " i

Bandidos arrombam escola e

lev_am vários equipamentos
MASSARANDUBA
AEscolaMunicipalAlto Luiz

Alves, localizadana localidade de
BraçoSeco, emMassaranduba, foi
roubada na madrugada terça
feira. Os ladrões levaram compu

tador, televisão, DVD, dois apare
lhos de som, rádio, geladeira, bo
tijão de gás, alimentos e produtos
de limpeza. Essa é a quarta ins

tituição de ensino a ser roubada
nomunicípio neste ano.APolícia
Civil está investigandoo caso,mas
até o fechamento desta edição
ainda não havia pista dos ladrões..

Os bandidos arrombaram o

portão e outras três portas e

conseguiram cortar o fio principal
do alarme mexendo no telhado.
Todos os equipamentos estavam
na sala da pré-escola, onde a

campainha do alarme disparava.

Alémde levaroseletroeletrônicos,
osbandidos reviraramo armáriode
umaprofessora e deixaram comida

espalhada n� chão. ''A merenda

que. não conseguiram carregar,

largaram pelo caminho",
acrescentou. A estudante da pré
escola Luisa Luchetta, 4 anos,

disse que ficou triste como roubo.

''Agora não podemos mais assistir

desenhonaTVenemouvirrádio",
chateou-se.

O responsável pela delegacia
de Massaranduba, João Ivan

Kasmirski, disse que não está des- ,

/

cartada a hipótese de os bandidos

pertencerem à mesma quadrilha
que roubou quatro escolas esta-

.

duais doValedo Itapocu neste ano.
.

"Da mesma forma que aconteceu
emoutras escolas, eles desativaram
o alarme cortando o fio principal",

Jaraguá Esquerdo, onde pren
deram Marines Maria Virgilio,
36,mulher do traficante. Na casa

a PM encontrou cerca de 900

gramas demaconha e uma grande
pedra de crack, que resultaria em
aproximadamente 250 pedras
para consumo. O filho do casal,
com apenas quadro' meses, que
estava comMarines, foi entregue
ao Conselho Tutelar.

Também foram apreendidos
eletrodomésticos e equipamentos
de informática,_que segundo a

PM, eram utilizados na troca de

drogas pelos usuários. Durante a

ação foram detidos quatro
usuários, que por meio de

telefonemas, solicitavam a droga
para o consumo. Após depoi
mentos, se confirmou o crime de
trafico de drogas. Os três foram
autuados em flagrante delito.

DIVULGAÇÃO

- - #

PM apreendeu uma quantidade de crak suficiente para 250 pedras

Polícia Militar prende
.

traficantes de crack

JARAGUÁ DO SUL
A Polícia Militar de Jaraguá

do Sul apreendeu na tarde de

terça-feira, cerca de 16 pedras de
crack, 900 gramas .de maconha,
um grande pedra de crack (com
quantidade suficiente para 250

pedras) e aparelhos eletrônicos.
A PM iniciou as investigações
acompanhando um Monza,
placas BGE-9696, que foi
abordado no Bairro Rio Molha.

Após a revista, a polícia localizou
a droga e prendeu o motorista
Orlando dos Santos, 30, e o

carona, Giovani daCruz, 18.
Os policiais foram até a

residência de Santos; no Bairro,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fERIADO NA ESTRADA
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PIERD RAGAZZI

Cresce a procura por passagens �a rodoviária
Movimpnto intpnso

é pspprado para hojP,
amanhã p domingo

PREVISÃO QE·TEMPO BOM
Quem não agüentamais

o frio do inverno pode se

animar porque o feriado
deve ser quente e de céu

claro. Pelo menos essa é a

previsão do Ciram (Centro
de Informações de Re

cursos Ambientais e de Hi

drometeorologia de Santa

Catarina). Segundo o me

teorologista Maurici Mon
teiro, os termômetros vão

registrar temperaturas
bastante elevadas, ficando
entre os 20ºC e 30ºC em

toda a região Norte do
Estado. No Vale do Itapocu,

.

porém, a tendência é de
máximas próximas a 34ºC.

Junto com o calor, vem
também o sol. Ele brilha ao

longo de quase todos os dias

e só dá espaço para a

nebulosidade no amanhecer,
antes das Wh. As noites do
feriadão têm chances de
serem estreladas, exceto
amanhã, quando ocorrem

trovoadas que se estendem
até a madrugada de sábado.

Mas, a frente fria responsável
por essa condição vai embora
em seguida e o final de
semana promete "ter clima

de praia", conforme
Monteiro.

O mesmo acontece nó
restante da primeira quin
zena de setembro. Não há

expectativa de muita chuva
e frio nesse período. A si

tuação é tida como anormal

para a época do ano, de
acordo comometeorologista.

�mpresas de transporte coletivo já colocaram ônibus extras para atender demanda crescente

Polícia .Rodoviária au�enta fiscaliz�ção nas estradas
REGIÃO
A exemplo do que acontece

em todos os feriados nacionais, o
da Independência do Brasil
também deve contar com mais

policiamento nas estradas. Tanto
a Polícia Rodoviária Federal

quanto a Estadual iniciam hoje a

"Operação 7 de setembro". A
meta é aumentar a fiscalização
para amenizar os problemas no

trânsito.

. Conforme o inspetor Adílio
.Paiano, da Delegacia da PRF de

[oinville, no mesmo período de
'2006 aconteceram 154 acidentes,
coni 121 feridos e oitomortos nas

BR's que cortamSantaCatarina.
Em comparação à 2004, houve
declínio no número de colisões

(164) evítimas fatais (12), mas, as
.

estatísticas mostram também
\

acréscimo na quantidade de

pessoasmachucadas (116) ..

Motoristas devem estar atentos aos limites de velocidade na estrada

Para tentar diminuir esses

índices, a equipe deve dobrar o
efetivo de plantão nas ruas. Na

região de Jaraguá do Sul, serão
cerca de 40 policiais trabalhando
de hoje até domingo nos trechos

locais da BR-280 e 101. Além de
fiscalizar o movimento nos

arredores dos postos de Barra

Velha, Guaramirim e São
Francisco do Sul, eles estarão

equipados com radares fotográfico;
instalados na extensão das duas

.

rodovias. Vale lembrarqueo limite
I

de velocidade é de 80 kmJh na

primeira e 100 km;h na segunda.

surpreendendo no roteiro São
Paulo - Jaraguá do Sul. São

quatro ônibus além do normal e
existe a previsão de a companhia
disponibilizar mais alguns,

KELLY ERDMANN dependendo da demanda de

JARAGUÁ DO SÚl passageiros.
Se você pretende viajar de No guichê das empresas

ônibus no feriado, precisa ficar Canarinho, Reunidas e Via Sul,
atento. É que omovimento está amovimentação tende a aumen
intenso no Terminal Rodoviário tar '30% em comparação aos

de Jaraguá do Sul e, conforme outros finais de semana. Até

as companhias de transporte ontem, haviam sido colocados

intermunicipal e estadual, ele cinco itinerários extras saindo do

deve ser ainda maior ao longo município em direção, princi
dessa quinta-feira. palmente, ao Rio Grande do

De acordo com o gerente da Sul. Situação semelhante

Catarinense, Nelson Zipf, a ocorre na União, onde o

média de público 'diária da acréscimo foi de quatro carros.

viação vai ficar em cerca de mil Já na Penha/Itapernirim o

pessoas. A procura é tanta que número de ônibus com rumo a

já foramabertos dez carros extras Porto Alegre e Rio de Janeiro
somente para hoje e três para _

.

ainda não aumentou.

amanhã. Oito deles têm como Mesmo assim, a dica para

destino a cidade de São Paulo, quem quer garantir a viagem
três seguem para Curitiba, no do feriado é se antecipar.
Paraná, dois até a capital do Conforme Zipf, os passageiros
Estado, Florianópolis, um para precisam adquirir os bilhetes

Mafra e outro a Lages. dias antes porque, dessa forma,
No domingo, por enquanto, as companhias têm tempo para

a vendá de passagens vem abrir vagas excedentes.
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Promoção
Para comemorar os dez anos a PamurAuto Center lança na

segunda-feira, 10, a promoção "Dez anos, dez prêmios para'
você". Serão sorteados oito vales compras no valor de R$ 100
e dois sorteios deR$ 250 em dinheiro.A cadaR$ 50 em compras
o 'cliente tem direito a um cupom. A promoção vai até 21 de
dezembro. A Pamur Auto Center começou as atividades no
-ano de 1997, com a venda de peças e acessórios. Em 1998,
iniciou no segmento de auto center.A empresa trabalha com

. . pneus novos e remoldados para carros de passeio, além de
escapamentos, catalizadores e amortecedores. De acordo com
o proprietário, Laércio José Paterno, o atendimento no pós
venda foi o responsável pela sobrevivência da empresa no
mercado. "É um setor concorrido,mas tem que ter criatividade.
Onossodiferencíal é o acompanhamento depois que o cliente
sai da loja", revela..

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

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

cidade de Massaranduba/SC, á Rua Victor Bramorski, 33 Bairro Centro, Cep:
89108-000 comunica o extravio dos seguintes documentos fiscais:
• Notas Fiscais Modelo 1, Serie 1, Numero 1 à 250.
• Notas Fiscais Modelo 8,_Serie U, Numero 1 à 1800.
A mesma não se responsabiliza pelo uso indevido dos documentos acima
citados.

Massaranduba, 23 de agosto de 2007.

COMUNICADO
FOI EXTRAVIADO AS NOTAS FISCAtS MOD-02 SERIE-D1

W 000001 A 000500 REF AIDF W052458814 DA EMPRESA

CARL�S
_ ROBERTO MARTINS MEjLO-ME CNPJ

03022157000106. FOI EXTRAVIADO AS NOTAS FISCAIS MOD-
02 SERIE-D1 N°000001 A 000500 DA EMPRESA BIG LANCHES _

LTDA CNPJ 00.929.814/0001-05.

Os familiares enlutados de

EMER,SON SILVA MACHADO,
falecido no dia 5/8 agradecem aos seus amigos e

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

Igreja Matriz São Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul
no dia 6/9/2007 as 19 horas. G

Luiz Eduardo, Luiz Henrique e Luiz Gustavo (filhos),
Renato (irmão), Adiles (Mãe).

corrêio.com@ocorreiodopovo.cóm.br

Da esquerda para a direita: Ingo Gumz; Eduardo José da Silva, Laercio José
Paterno e Daniel Fuzi Paterno (na frente)

.

Concurso
A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)

abriu concurso para 309 vagas espalhadas em todo o Brasil,
distribuídas entre cargos de assistente A, B e C, analista B e

pesquisador A e K São oportunidades para candidatos dos
níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio
e superior. O prazo para as inscrições 'via Internet começa hoje
e vai até o dia 28. Também é possível se inscrever nas agências
-dos Correios relacionadas no editafno período.de 1 i a 28 de .

setembro. A taxa de, inscrição varia de R$ 20 a R$ 40, de
acordo com o cargo pretendido. Informações adicionais podem
ser obtidas por meio do e-mail: atendimentotg'consulplan.com
ou pelo telefone: (32) 3729-4700.

�DITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação de Moradores do Bairro Jaraguá 84, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120 e seus Pilrágrafos de seu Estatuto Social,
convoca todos os associados, moradores de sua área' de abrangência, para
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a realizar-sé:
Data: 22 de setembro de 2007

.

Local: Ginásio de Esportes da Comunidade
_ Horário início: 14h30m

Horário término: 16h
Pauta:
1- Palavra do Presidente;
2-Palavra livre;
3- Eleição da nova Diretoria, mandato para os próximos dois anos.
Sendo a primeira convocação no horário de início às 14h3Qm com a presença de

2J3 dos associados, não havendo quorum em primeira convocação, a assembléia
reunir-se-á 30 minutos depois com qualquer número de associados.

Para concorrer às eieições, qualquer associado poderá nscrever chapa até o dia 20
de setembro de 2007, contendo no mínimo 16 membros associados em pleno gozo

.

de .seus direitos, residirem na comunidade a pelo menos dois meses e que sejam
maiores e capazes.. .

Maiores informações pelos telefones (47)9922-0107 ou (47}3370-6694 c/ Valdir
Amorim.

.

'.

'

Faleceu às 2h30 do dia 5/9, o
senhorAdolfo Balduinno
Faustino com idade de 69 anos.
O velório foi realizado em sua

residência e o seputtamento no
cemitério no Jaraguá 84.

Faleceu às 5h do dia 05/09, o
senhorVinício Alves Golaço
com idade de 81 anos. O vélório
foi realizado na Igreja Sagrado
Coração de Jesus e o

seputtamento no cemitério
Municipal da Vila Lenzi.

Inclusão digital
O município de Corupá recebeu
38 computadores daWEG refe
rente ao programa Inclusão Di

gitai, da empresa fabricante de
motores. São 17 computadores -

para escolas da rede estadual e
21 para a rede municipal. A
entrega foi realizada no inicio
desta semana na Secretaria de
Educação..

Festa Alemã
A 223 Festa Alemã, que
ãcontece 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 soríelo de brindes. O
traje deve sertipico ou a cami
seta da festa. O dinheiro arreca
dado será destinado a aquisição
de uma Kombi para o transpor
te dos intemos da casa de recu
peiàção.lnfonnações 3370-6638.

URGENTE
Precisa-se de

ENTREGADOR DE JORNAL
com moto e experiência.
Interessados entrar-ern

.

contato pelo telefone:
3371-1919 ou 3370-7919.

IMPRESSÃO OFF-SET, ADESIVOS PLOTADOS E IMPRESSOS,
DESENVOLVIMENTO DE LOGOMARCA, FLYERS,' WEB SITE

PANFLETO 15,00cm x 21,00em
5.000 Und. 4 x 4 CQres - 1209

.

R$ 320,00 CARTÃO DE VISITA

Papel Couchê 350g - 4 x 1 cores

R$ 79,00 (milheiro)

GRÁFICA E ·ESCRITÓRIO ,DE DESI,(;N GRÁFICO

'Fone: (47) 3275..2527 /91'74..2699
e-mail: visualgraf.js@gmail.com

, _

Rua -Otto Mayer, 66;· Vila Lenzi - "araguá do Sul .. se
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NA PONTA DO LÁPIS Município se programa para·
comemorar a independênciaBertoldi apresenta contas dos

investimentos feitos desde 2005
GUARAMIRIM

As cinco escolas estaduais de
Guararnirirn estão se preparando
para realizar o desfile de 7 de

setembro, juntamente coinApae
e os vereadoresmirins.Amarcha
acontecerá na rua 28 de agosto
com saídaem frente à IgrejaMatriz
e chegada na Rodoviária. O
horário de apresentação será a

partir da 8h30 e as escolas

participantes são Almirante'

Tamandaré, Alfredo Zimmer

mann, SãoPedro, LauroZimmer
mann, São José e a_ Escola par-

ticular Carrossel.

DANÇA - OFestivalMunici

pal deDança, que está em sua 13º

edição, será realizado no ginásio
Rodolfo Jahn. O evento acon

tecerá no dia 15 de setembro e

contarácom 17 apresentações, nas

categorias Mirim, Infantil e In
fanto-Juvenil. Os primeiros co

locados de cada categoria re

presentarão o município na fase

rnicrorregional do Festival. Tam- .

bém se apresentarão os grupos da
Casa da cultura, Carrossel e Dan
çarinos de Tango.

Balanço abrange
Educação, Obras,
Saúde e Esporte

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
A administração pública,

municipal divulgou, ontem, o
balanço dos investimentos feitos
nos últimos dois anos emeio nas
áreas de Obras e Habitação, .

Saúde, Esporte e Educação. A
.

primeira etapa da prestação de
contas incluiu apenas as quatro
secretarias porque, segundo o

prefeitoMoacirBertoldi, elas são
as mais presentes na Prefeitura.

A data da divulgação das demais
. ainda-não foi anunciada.

Segundo Alberto João Mar
catto, Obras e Habitação, o

enfoque principal ficou na pavi
mentação. De 2005 a julho de

2007, a colocação de asfalto
consumiu mais de R$ 7 milhões,
abrangendo em tomo de 16 mil
metros de extensão. A aqui
sição de maquinário teve in

vestimento de R$ 2 milhões e

139mil. Já a instalação de tubos
somou R$ 792 mil.

PIERO RAGAZZI

\'_:\ �

Prefeito Moacir Bertoldi apresentou ontem, um balanço.de quatro secretarias No aniversário da cidade, escolas também participaram de desfile

INVESTIMENTOS:

Concurso convoca fotógrafos para
retratarem turismo pela região

'

• Mais de R$ 7 milhões em asfaltamento
• Mais de R$ 2 milhões na compra de maquinários
• Mais de R$ 5 milhões em melhorias nas escolas
• Foram criadas 491 vagas em creches e 839 em escolas
• Mais de R$ 10 milhões repassados para os hospitais Jaraguá e São José
• Cerca de R$ 230 mil na reforma dos postos de saúde
• Entidades esportivas receberam mais de R$ 3 mHhões

POMERODE
OConsórcio Intermunicipalde

Turismo doMédioVale do Itajaí e
a Associação Vale das Águas
promovemconcurso de fotografias,
tendo como tema o "Turismo na

região". A oportunidade é aberta
a todos os fotógrafos, profissionais
ou amadores, que retratemo tema

solicitado por meio de imagens
coloridas produzidas nos mu

nicípios de Apiúna, Ascurra,
Benedito Novo, Doutor Pe
drinho, Indaial, Pomerode, Rio
dos Cedros, Rodeio e Timbó.

Cada concorrente poderá
participar com até nove fo-'

tografias inéditas, sendo uma

de cada cidade integrada ao

Consórcio. A entrega das fotos
deve ser feita até o dia 5 de

novembro, na avenida Getúlio

Vargas, 211-C, Centro, na sede
da Rota Turismo. Um júri será
convidado para escolher o

melhor conjunto de fotos do
concurso.

A premiação das melhores

imagens acontecerá no dia 24 de
novembro, no Restaurante

Thapyoka, em Timbó. O
vencedor do 1"Q lugar levará R$
2 mil. O 2º lugar ganha R$ 1 mil
e o 3º e 4º lugares, R$ 500.

REPASSES GARANTEM MELHORIAS
Ensino Fundamental chega aR$
271 por mês e, na Educação
Infantil, ele se aproxima de R$
337 dentro dessemesmo tempo.
Ainda conforme o balanço,
houve acréscimo de 491 vagas
nas creches e de 839 nas escolas.

Já no âmbito da Saúde, a

fatiamaior doorçamento foipara
os hospitais Jaraguá e São José.
O primeiro recebeu pouco mais

de R$ 4 milhõe� e, o outro, R$ 5
milhões e 782mil, tendo um total

transferido próximo aos R$ 10

milhões e 107mil: As reformas e

ampliações de postos tiveramR$
236 mil encaminhados, sendo
divididos em recursos próprios e

do Proesf (Projeto de Expansão

e Consolidação da Saúde da

Família). Assim, a Prefeitura
se responsabilizou por R$
32.760 e o governo federal

por R$ 203.667.
Por fim, .o Esporte teve

.

repasses anuais a entidades

que receberam R$ 3 mi

lhões; entre 2005 e 2007.
Além disso, amodernização
Elo Ginásio Arthur Müller

precisou de'R$ 150mil, divi
didos pelo município e

Estado. A criação do PEC

(Programa Esporte e Ci

dadania) chegou à soma de

R$ 2 milhões de investi

mentos em parceria com a

União.

Na Educação, o secretário

,
Anésio Alexandre destacou
as ampliações e reformas
realizadas em escolas e centros
infantis. No ano de 2005,
foram injetados R$ 2 milhões
e 309mil em obras e serviços
nessas entidades. NQ seguin
te, o valor diminuiu para R$
1milhão e 228mil. Em 2007,
de 'janeiro até agora, .Q mon- .

tante chega a R$ 1 milhão e'
.

604mil.
A capacitação de 1,5 mil

profissionais da área também
teve gastos que, juntos,
somaram R$ 100 mil. O
investimento em cada umdos
estudantes matriculados no

PREZADO CLIENTE
INFORMAMOS QUE NOS DIAS 7, 8 e 9 de setembro

a AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DA BARRA
DO RIO CERRO estará cem todos or sistemas

indisponíveis por motivo de reforma.
PEDIMOS DESCULPA·S pelo transtorno.
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NA RETA FINAL
Paraíso Tropical promete surpreender o telespectador "

com revelações bombástic.�s e mai� assasshates
. ,

� �-,y.
A novela está no fim, mas os mistério�'de "Pa-. grávida do dono do Grupo Cavalcante e, por isso,

.

raíso Tropical" só �stão começandO emuita água mudaria totalmente seu comportamento, aGfí�
vai passar por debaixo da ponte, deixando o t�s� : itando o marldo'de volta, mas ántes disso, Aote�
pectador com a pulga atrás da orelha e, claro, norterla que desmascararOlavo e Bebel.

grudado na telinhatentando desvendarcada pas- Quanto a Daniel (FábioC Assunção) e Paula
so da trama. Para garantir a audiência os autores, . (Alessandra Ne_grini), eles terminarão juntos, mas
obedecenco instruções da Globo, e§tão fazendo ""antes passarão;por algumas provações, alérl1'ôa'
d� tOdD para que ,informações s(lór� o destino

.

,acusação de.-iIssassinato. Umrclelas, a revelagão
ens principais personagens não vazem para a que Daniel e Olavo seriam irmãos; a mãe ee

imprensa.' Daniel teria tido com caso extra�conjugal e desse
Como sempre acontece em uma novela de relacionamento nasceu Olavo; ela teria sido

sucesso, estão sendo escritos vários finais para " ajudada por sua amiga Marión (Vera Holtzrq�e,
"Paraíso Tropical" e que serão gravad'osmomen- fingiu-se de grávida para"fisgar o prime de
tos antes da exibição do capítulo derradeiro. Antenor o qual casou-se com ela ..Sob algumpre-

Enquanto especula-se sobre- os possíveis texto ainda não explicado, as duas teriam viajado
finais, Bebel (Camila Pitanga) conta para Ivan juntas e quando retornaram, Marion trazia Olavo

(Bruno Gagliasso) todos os golpes que Olavo em seus braços tendo criado o menino como se

(Wagner Moura) aplicou contra Daniel (Fábio tosse seu filho. Outra possibjlidade sobre Daniel;
Assunção) e eles decidem que Bebel irá inter- ele seria filho bastardo de Antenor, por-Isso'õ
romper a reunião do Conselho do Grupo Caval- empresário gosta tanto do moço e querê-lo como
cante e desmascarar Olavo. Bebel vai ao escri- seu sucessor.

tório, mas Alice, (Guilhermina Wuinle) também Outros assassinatos poderão acontecer.

, está lá e desconfia das intenções da prostituta. A Lutero (Edwuin Luisi) será brutalmente envene-

socialite impede que Bebel suba pela elevador e nado assim como Marion (Vera Holtz), mas ela'
começa uma vioíenta discussão entre as duas. vai sobreviver. Ivan é outro personagem cotado
Em dado momento, Bebel desmaia e é levada para ser assassinado.

para a sala de Fred (Paulo Vilhena). No final, ela .
O desfecho mais esperado é a revelação da

desiste de denunciar Olav,o. Fred não perde tempo identidade dó assassino de Taís (Alessandra Ne-,
e conta tudo o qúê aconteceu para o executivo; grini). Alguns acham que foi Hermínia (Débora
ele procura Bebel e os pois, além de se recon- Duarte) enquanto que outra corrente aposta que
ciliarem, armam um plano contra Antenor (Tony foi Olavo que a dopou e depois a asfixiou-se com
Ramos). Bebel vai engravidar de Olavo, passar gás na casa de Paula e Daniel exatamente para
uma noite com Antenor e dar-lhe o golpe da incriminá-los tirando o casal dê seu caminho.

barriga. Analisando bem, este seria um final condizente

Enquanto isso, Antenor tenta reconcíllar-se com a história, mas óbvio demais e, por isso, não
com LÚC!3 (Glória Pires) que não aceita suas ex- surpreenderia ó telespectador, então o jeito é

plicações e ainda suspeita que ele tenha matado esperar pelo último capítulo da trama para
Taís. Uma das possibilidades é que Lúcia estaria conferir.

.,

Venha saborear a
BATATA RECHEADA

COM BACON
com deliciosõs doces e salgados

em um ambiente climatizado

../
Aguardamos o sabor de sua visita!

Alameda 25, sala 1.1..'
Fone 3055 222�

Marechal Deodoro da Fonseca, 191
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FOFOCÓDROMO..

O promoter Chico Piermann

teve que usar pasta de dente

para maquiar alguns
hematomas adquiridos
durante a Feijoada do Moa.·

Calma aí gente, eu explico.
Chico não brigou, não

apanhou e nem tampouco foi

mordido por algum vampiro.
Segundo os fofoqueiros de

plantão foi o agarra-agarra das
beldades de plantão que

queriam, porque queriam
colinho e dar "beijinhos" no
pescoço do moço. Pode???

DOSE DUPLA
Nesta quinta, véspera de

feriado, Momma Club e
-

Cervejaria Schornstein, de
Pomerode, realizam a festa

Pagode Chic, com a presença
do grupo de pagode "Entre

Elas", o mesmo que tocou na

Feijoada do Moa. No Line Up
do Momma, o DJ residente

Johnny mais o convidado

Camada, do Deseo, animam
a festa. No segundo piso, hip
hop comDj Léo e mais pagode
com o grupo Bom Astral no
Garten.

STINKAPIM
É neste domingo que acontece
no CTG Laço Jaraguaense o

1° Encontro de Trilheiros

Stinkapim. A largada será às 9
horas e 15 minutos. No local
terá serviço de bar, cozinha,
exposições e outros quesitos
que fazem umbom programa.
Os organizadores estão

aguardando a presença de 500
_

motociclistas. Boa pedida.

DIZEM PORAí...
Que uma rede de
supermercados, uma das mais
fortes do Brasil, deve se

instalar no máximo até fim de
2008 aqui em Jaraguá. O
terreno já foi comprado.

DILÚVIO NÀCAMA
Me contaram e preciso narrar.
Olha só o babado! O excesso

de chuva na última semana

tirou o sono do meu amigo e

assessor parlamentar Chico
Hruschka._ O homem não

conseguiu fechar os olhos por
vários dias. A causa do
martírio foram as malditas
cinco telhas quebradas bem
acima de seu quarto. É isso
mesmo! Como Chico está
com quase dez arrobas, ficou
impossibilitado de subir no

telhado para trocar as

benditas telhas quebradas. E
claro, ficou com medo de
botar a casa abaixo. Com isso
ele passou noites e mais

noites, sentado na cama,

segurado um guarda-chuva
numa mão e na outra um

balde. Coitado do rapaz, é

muito castigo. Tenha dó São

Pedro, nenhum cristão

merece tal martírio. Eu estico

SOCIAL

o casal Anderson e KarvlouWeiss, curtindo a lua-de-mel em Bariloche, na Argentina

U2 COVERNOPELICANO
Hoje à noite, a partir das 23 horas, a lanchonete Pelicano, perto da Malwee, deve
receber um público de 1.500 pessoas para curtir de perto a banda U2 Cover, de (

Curitiba, considerada amelhor do Brasil. Terd também a presença da banda Insight
e do DJ Igor Lima. O Frege vai acontecer no estacionamento do bar, que tem espaço

para abrigarmais de duasmil pessoas. Ingressos a R$ lOna Pelicano Lanches, Posto
Mime Kolbhac e na loja Discotheque. Festa imperdível!

o amigo Eduardo Pavan Margarido e sua esposa Betina, depois de festejar ao lado da .

global Dany Bananinha, vão curtir o feriadão na orla de Balneário Camboriú
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Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netullo_com.br)

fi TE·CONTEI!
No próximo dia -15 de setembro, no Hotel Vale das Pedras,
acontece mais uma edicão da Festa do Vinil. Presenca dos DJs

- NenêWolf, Paulico, Bib'iAndreata eMarcelo Luís.
'

No próximo sábado às 7 horas e 30 minutos, a sempre bon:ita e

elegante sra Janice Hafermann Breithaupt, que atualmente é
- professora universitária, é a convidada especial deAlbino Flores
e Fabiana Machado, no programa de entrevistas Studio
Atualidades.

O que Renan Calheiros tem de careca, Wellington Salgado tem

de cabeludo.
Ou seja, o que falta num, sobra no outro. Não é verdade?
**-

Hoje à noite na Choperia Bierbude tem Edgand's, de Itajaí , com

muito Pop Rock. Vale a pena conferir.
**

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

radialista e amigo Valéria Gorges, que é líder de audiência no

horário, na Rádio Jaraguá. E uma figura sem papas na língua,
mas é gente boa e tem caráter ilibado.
**

No sábado casam-se na Igreja Evangélica Luterana, às 19 horas,
Patrícia Jhelena Blank e Vandoney Juamir Ehlert. A recepção
será no Recanto Turístico Pedra Branca.

Com essa, fui!

7S lOSS /99320502

Recebi notícia quentinha, saída do forno e de fonte fidedigna.
Uma pesquisa encomendada pelo PrefeitoMoacir Bertoldi, revela
que o empresário Raul Driessen, diretor do grupo Malwee, saiu-se
otimamente bem: os entrevistados

_

adorariam vê-lo no paço

municipal. Sem puxar o saco, esse é fera!

II DICA DE QUINTA
Curtir um house de qualidade na quinta Lounge do
Kantan.
Para elas, champanhe liberado apartir das 23 horas.

" FRASE DO DIA
"Só uma coisa torna um sonho impossível: o medo
de fracassar." • Paulo Coelho

Ivanildo Manske, Marco Laube, Ivanio Dalton, lico (lê-se
Banana Brasil) anfitrião, Paulino Leoni e Denilson Weiss,
durante a reunião que definiu os últimos detalhes da z

Stamm tisch que acontece dia 15 de setembro em Schroeder

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)

• tine Shopping 3
O Ultimato Boume

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

JOINVILLE

·_Cine Cidade 1
Os Simpsons (Dub)
04h,15h45,17h30,19h15,21h
- Todos os dias)

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

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

• Cine Mueller 2
Cidade dos Homens

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

• Cine Mueller 3
O Uilimato Bourne

(14h, '16h30, 1 9h15, 21 h45
- 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, 21 h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Espírito 2 - Você Nunca está sozinho

.

(20h, 22h .: Todos os dias)

Os Simp,sons (�eg)
.

(14h. - Todos os dias)
I

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

o DIA DE HOJE
SANTO
Sâo Zacaras
São Ledo
São Mansueto
São Beltrão

EFEMÉRIDES
Dia do Cabeleireiro
Dia do Barbeiro
Dia do Alfaiate

1979
Govemo mantém Iimrr�dO mar territorial .

e atrma QHe qualquer mudança da

posição brasileira em matéria demar
territorial depef}5,Je de adesão damaioria
dos 151 país{�' da ONU,
1991 �

URSS reconhece a independência das
três repúblicas bálticas - LITuânia,
Letônia e Estônia,
1992
Fidel Castro, anuncia a interrupção da

construção da primeira central nuclear
em Cuba. _

1998
O iatista Lars Grael, detentor de duas
medalhas de bronze olímpicas, tem a

pema direrra decepada por uma lancha
emVitóriaES.

PREVISÃO DO TEMPO
q'empo estável no Norte
de Santa Catarina
A Regíão Norte catarinense o sol aparece
em períodos mais prolongados e li.

condição de chuva é mais para a tarde e

noite, de forma localizada. Temperatura e

umidade do ar elevada. Vento de nordeste
a noroeste, passando a sul na divisa com

Rio Grande do Sul, com rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE

dMiN: 18° C
MÃX:27°C ,',. "

Sol com pancadas
de chuva
� Fases da-'ua

So! com nuvens

Greve: elogiada a ação da pOlícia
o Correio do Povo, edição de 29 de agosto a 4 de setembro de 1987,
noticiava que o movimento grevista iniciado CUT, PT e Pastoral

Operária no mês de agosto, mereceu considerações da classe
patronal na reunião da Acijs do dia 24 de agosto daquele ano. A
reunião aprovou o envio de mensaçern congratulatória ao governador
Pedro Ivo, arrüomandante da PMSC Cel. Guido Zimmermann e ao

Comandante do destacamento da PM de Jaraguá do Sul, Tenente
Anílson, pela pronta ação e proteção do patrimônio e daqueles que
tinham interesse em trabalhar, cujo acesso havia sido garantido.
Segundo a matéria, para os empresários, a polícia agiu corretamente
e no episódio do confronto defronte um dos portões da Kolhbach, a
provocação partiu dos grevistas. Para a maioria, houve muita
prírnaríedade no movimento, inclusive abusos, atos e palavras
obscenas e ingestão de bebidas alcoólicas.

o ClIC' DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br
/

(;cllltrariãndo algumas
opiniões de que n00Centro

de Jaraguá do S\,I nada
qlJe-s�,planta dá;-o\leitOf"
Danilo Winck clicoi; os

5,3 quilos que colheu de um pé
de aipim da horta de casa, r1à

rea central da cidade. Segundo\
_eJe",atá.as..GatJ:lorFas,fiearaffl'"
�dmiradas com a quantidade.

6/9,-
Amário Froti
Anderson Renato de Souza
Anderson S. Rufas
André F. Prochnow
Carla Leoci Lange
Cecília Horst
Dalrina Maria Santos
Débora N. Dias
Diniz Jair Losch
Edson J.S. de Souza
Eduardo Rollof
Evandra M. Fortes
Fabiane Gretter Franceschi
Fernanda Richter
Glaucinéia Steinert
lolandaWeinfurtes
Jandira da Silva
Jaqueline Amabiles Repelato
José C. Forlin
Ketlin Cristina Fischer
Maguida Regina B. Bertoli

Margrit M. Klowaski
Mercedes Saade
Michael Alexander Schneider
Pedro Almiro Weber
Renice Jahn
Rosani Massaía
Tanisi Cristina Kamchen
William Vinicius Petr

UTILIDADE PÚBLICA
PALESTRA
Apevi nos Bairros promove a palestra
gratuita "O comportamento do
verdadeiro empreendedor", no dia 25 .

de setembro, às 19h30, no Escola
Holando Marcelino Gonçalves.

HOMENAGEM
Acontece dia 28 de setembro um
Café Colonial em homenagem ao

Dia da Secretária, O evento será às
16 horas, no Centro Empresarial.
Confirmação pelo fone 3275-7033.

DOMINGO

6MI�: HOC
MAX: 29°C
Sol com nuvens

SEXTA

6
SÁBADO

6Mit-l: 17° C MIN: 17° C
MAX: 27° C MAx: 28' C

Sol com nuvens

� Legendas ..

MINGUANTE , CRESCENTE

�20/8
NOVA

.12/8)) 5/8

CHEIA

028/8 (J /6/Ç[)/"JO/.tfisefar.l.to Pamla:mcn!e Nublánn Inst.ive! ChuvosO Trovuada
oublado _

0.,
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 19°1 MAx: 2.Go
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Eterna Magia .

Mauro derruba Eva no chão e' sai
correndo. O anel queima a mão de

Zilda. Pérola e Nina ficam aterrorizadas

quando Eva conta que alguém levou o

anel. Zilda consegue colocá-lo no dedo.

Nina tenta andar e não consegue.

Conrado a socorre, pegando-a no colo

e ela lhe dá um beijo. Flávio visita

Medéia, que sente febre. Evelyn diz que
eles precisarão da ajuda de Medéia. Os

três se dão as mãos e um forte clarão

invade o ambiente. O anel queima o

dedo de Zilda, que é obrigada a tirá-lo.
.

Pérola diz a Marques que Zilda é culpada
e explica que o anel tem poderes.
Conrado pede a separação para Eva.

Sete Pecados
Beatriz diz a Clarice que está morando

com Dante e cuidando do caso dele ..

Clarice se sente humilhada e vai embora
sem falar com Dante. Beatriz fala para
Dante que é um absurdo Clarice não ter
vindo visitá-lo. Ágatha afirma para o

delegado que Marcelo é o culpado de
tudo. Teobaldo pede um empréstimo a

Romeu, que se nega a dá-lo. Otilia sugere
a Teobaldo que unam forças para separar
Romeu e Juju. Rebeca esconde Marcelo
em seu quarto. Romeu pede Juju em

casamento diante de toda a familia dela.
Beatriz garante a Dante que ele logo sairá
da cadeia.

Paraíso Tropical
Marion promete ajudar Ivan. Hélio se

recusa a dar entrevista. para Ademar.
Hélio conversa com Marion, que diz que
estava em. um engarrafamento no

momento da morte deTais. Ivan
confirma para Hélio que Tais estava

chantageando Antenor e que eles
devem ter se encontrado. Bebel diz a

Tatiana que está com ódio de Olavo.
Amir diz que não encontrou nada nos

computadores de Olavo. Rodrigo e Tiago
oferecem dinheiro para Joana, que
aceita. Dinorá diz que .vai impedir o

casamento de Gustavo. Ivan é

ameaçado por um dos presos.

luz do Sol
Lorena e Valadares acompanham
notícia na TV a respeito de um incêndio
num abrigo para menores em

Jacarepaguá e Lorena fica possessa
ao saber que todas as meninas
foram transferidas a tempo.
Enquanto Belquiss e Yvonne estão

amordaçadas, dois mascarados
vasculham o apartamento de
Marcelo. Isabela assiste aflita à
notícia sobre o incêndio no .abrigo
para menores. Quando ela começa a

contar sobre o que acabou de ver na

TV para' Stella e Maria Eugênia,
Bernardo e Vicente chegam com
Drica e Isabela fica aliviada.

Caminhos do Coração
Marcelo explica a Tati que Dr. Walker
descobriu que Dra, Júlia fez expe
riências proibidas no lugar onde ela
nasceu, por isso ela é diferente. Eric
avisa a Ramon que já deu fim à Dr.
':Valker. A professora Érica vai visitar
Angela em sua casa. No cais, uma

mãe desesperada pede ajuda a

Teófilo, Ágata e Aquiles porque seu
filho sumiu. Ágata consegue ver o

menino, que corre perigo na beira
da estrada. Aquiles sai correndo,
pega a criança e a salva, Na clínica,
Rosana vai ver o bebê que foi aban
donado pela mãe e coisas estranhas

começam a acontecer, deixando-a
em pânico.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

EM FORMA·
CEGONHA

CONFUSÃO
Os fãs_ íris estão
mesmo contra o ex,
Alemão. Depois de
receber ameaças dos
admiradores da loira,
quase que Diego perde
um trabalho por causa da
confusão. O ex-BBB ia

participar de um desfile
em São José dos Cam

pos, mas os fãs da ex
sister começaram a bom
bardear a organização do
evento com e-mails
contra Alemão. Mesmo
assim, Diego desfilou.

FINAL
Para viver Guilhermina,
sua personagem em

"Milagre do Amor", Camila
Rodrigues quer estar bem
magrinha. A atriz disse que
quer parecer elegante e

para isso intensificou a

malhação com um

personal trainer. Três
vezes por semana, a

mulher de Bruno Gagliasso
varia os exercícios
aeróbicos na esteira,
bicicleta, transport e
spinning, com a

musculação.

Halle Berry está mesmo

grávida. A estrela confirmou

que espera o primeiro filho
ao programa de televisão
"Access Hollywood". Depois
de inúmeros boatos, Halle
Berry, 41 anos, disse por e
mail à atração que está

grávida do modelo bonitão
Gabriel Aubrey. "Sim, eu
estou grávida de três meses

e nós estamos muito
entusiasmados. Esperei
durante muito tempo por
este momento", revelou.

O ator Bruno Gagliasso
gravou cenas de beijo com
Lidi Lisboa para a novela
Paraíso Tropical, na terça
feira, 4, no Rio de Janeiro. Seu
personagem, Ivan, vai voltar
para Tatiana assim que sair da
cadeia. Ele foi preso por ser

.

cúmplice de Taís (Alessandra
Negrini), mas será solto com
a ajuda da mãe, Marion (Vera
Holtz). Tatiana e Ivan tiveram
um affair no início da trama,
mas ele a deixou ao se

envolver com Taís.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a.20/4)
Tudo pode acontecer de repente hoje para o ariano que vive ainda um bom momento para acertar algumas
questões familiares. Você deve criar com seus parentes algo diferente para ilustrar o dia. Curta sua casa e crie

com seus parentes e irmãos, circunstãncias que os mantenham unidos. Você melhor que ninguém é bom em

criar situações novas.

Touro (21/4 a 20/5)
A Lua ainda no signo de Cãncer continua estimulando seu romantismo e o incentiva a dar mais atenção a esse

lado da vida. Veja o que precisa para vivê-lo da melhormaneira possível. Use de seu charme e jeito agradável
de se expressar para conquistar as pessoas quemais lhe atraem. Os amores, estes você deve sempre cultivar
num lugar especial do coração.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Nem sempre a gente sente o mesmo pique e nem todo !lia a mesma energia para ficarmos confiantes.
Aproveite que sua casa de valores ainda está ativada e lhe pede para observar se não está dando maior valor

emocional às coisas do que usando seu lado prático e racional ao analisar uma situação. É aconselhável
evitarfazer compras desnecessárias para não se arrepender depois.

Câncer (21/6 a 21m
A Lua continua transitando em seu próprio signo, hoje permitindo que o canceriano se desprenda do

passado e entre numa energia original. Este é um excelente sinal de que você tem que darmais atenção às

suas necessidades pessoais. Ser mãe de�esmo e ter cuidado especial consigo e com seu corpo, vai lhe
trazer melhor auto-estima.

.

leão (22n a 22/8)
O' leonino vive hQje um forte desejo de sonhar e de se desligar um pouco da rotina e dos compromissos
diários. Isso pode dificultar sua vontade de encarar a realidade. Siga a voz do seu coração, e procure dar
mais atenção a ela. Ficar um pouco só pode ser uma boa forma de se entender. Nada como o recolhimento

para acolher a alma.

Virgem (23/8 a 22/9)
O virginiano é uma excelente companhia para baladas e passeios. Hoje seus amigos podem lhe chamar para
fazer um programa diferente e ainda demonstrar um cuidado especial com você. Este é um bom dia para você

fortalecer os laços de amizade. Faça tudo para nutrir, com carinho e afeto, suas relações mais sinceras e às

pessoas que considera amigas e verdadeiras.

libra (23/9 a 22/10)
Ser relações públicas é um dom natural para o libriano e hoje as energias do céu lhe presenteiam com um dia

de muita popularidade e faz com que seu estilo diplomático faça sucesso. Isso pode ser favorável, desde que
seja aproveitado em seu próprio benefício. Evite querer cuidar do mundo inteiro e, por favor, não fique
expondo sua intimidade com pessoas estranhas.

Escorpião (23/10 a 21/11)
''Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar". Use esta frase como um mantra hoje. É um bom

momento para sua expansão e ainda há em você um forte desejo de fazer uma longa viagem, por lugares
onde você não conhece para poder Se desligar das coisas do cotidiano. Siga seus instintos e comece a

planejar o futuro. Se isso não for possível, que talurna viage,w astral?

Sagitário (22/11 a 21112)
O dia de hoje lhe confere muita sensibilidade e ainda mostra você num clima apaixonado emais entusiaSmado

ainda. Você está mais frágil do que gostaria, o que o faz criar um sistema de defesa inçonsciente, para não

sofrer. Tente entregar-se aos seus sentimentos, e procure se sentir livre e disponível para a felicidade.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
A Lua ainda na sua área de relacionamentos e parceria pede para que você analise sua relação afetiva e ver se

as coisas estão como você gostaria. O dia está favorável para você realizar seus sonhos e suas fantasias.

Então, não fique aí perdido em seus pensamentos ao invés de agir efetivamente nutrindo a vida a dois.

Aquário (21/1 a 18/2)
o clima do dia estimula tudo que envolva seu trabalho e assuntos que envolvam sua profissão. Faça hoje do
seu ambiente de trabalho, um lugar acolhedor, onde as pessoas possam se sentir em casa. Isso é importante
para que você não fique nervoso com pequenas coisas que, eventualmente, perturbam o cotidiano.

Peixes (19/2 a 19/3)
Mais um dia de Lua em Câncer no setor dos romances que lhe confere muito romantismo com sua

namorada ou pessoa que estiver envolvido. Se você está sozinho, o dia está favorável para encontrar

aquela pessoa que habita seus sonhos. Caso contrário, mantenha os pés no chão, e deixe o romance

seguir o fluxo natural da vida.

SUDOKU

8

7

6 2
li-

4,2

7

1

9

5,4 2

6 3

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e vicíante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com rúrneros 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

Boa desculpa
Dois amigos levam seus cachorros para passear num sábado à tarde. Um deles

, tem um dobermann. O outro tem um chuaua Depois da caminhada, o dono

do dobermann diz:
- Vamos a um restaurante para comer alguma coisa?
O dono do chiuaua responde:
- Não podemos entrar, Estamos com os cachorros.
- Faça igual a mim: - diz o dono do dobermam
Ele põe óculos escuros e vai entrando no restaerame com o cachorro.

O porteiro diz:
- Desculpe, mas cachorros não podem entrar.
- Você não entende, Eu sou cego e esse é meu cão-guia, Pela lei você não

_ pode me discriminar - afirma o dono do dobermann,
- Você está certo. Mas um dobermann como cão-guia? - pergunta o porteiro,
- Sim, eles estão sendo usacos-aqora São muno bons, - diz o dono do

dobermann.
O dono do chiuaua põe também os óculos SOlUÇÃO
escuros e entra no restaurante.
- Desculpe, mas cachorros não podem entrar.

.

- diz o porteiro.
- Você não entende. Esse é meu cão-guia. -

diz o dono do chiuaua.
O porteiro fica indignado:
- Ah, não! Ai é pensar que eu sou idiota. Um
chiuaua como cão guia?
- Chiuaua?!! Me venderam um chiuaua?

8 3 7 2 9 5 4 1 6
9 f 5 486 3 7 2

6 4 2 1 7 3 5 9 8

1 9 6 5 4 2 8 3 7

5 2 3 8 6 7 9 4 1
7 8 4 9 3 1 6 2 5
2 5 8 3 197 6 4
3 6 1 7 54 2 8 9·

.4 7 9 6 2 8 1 5 3
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o CORREIO DO POVO

VERSÃO 3.0!

*por acaso QUINTA-fEIRA, 6 de setejllbro de i007

Por Mal( PiffS P Ricardo DaniflTffis WVIW. oracaSO.Cbm contato@poracaso.com

Quinta-feira, 06 de setembro, véspera de feriado e data do retorno da coluna Por
Acaso ao bom, espaçoso e arejado formate de página inteira! COIn as rcformulacões
programadas pelo Correio do Povo para este bimestre, pudemos enfim 'Voltar a

nosso velho e saudoso formate inicial. Agora a bagunça é novamente aqui semanal,
todas as quintas-feiras, com as últimas novidades sobre tecnologia, moda, música,
comportamento, baladas eo que mais vier que for interessante. .

Já aproveitando que o papo é sobre novidades, apesar da batalha de programação
aqui estar dura, provavelmente este final-de-semana nosso bIng também estará

chegando em sua versão 3.0, com novo layout (bonitão e ecologicamente correto, oh
sim) e muito mais recursos de interação. Sem dúvidas, este será o passo que deixará
nosso amado poracaso.com em 99% de seu potencial - o 1% restante vai depender
do que mais a web nos exigir futuramente.
Bem, não me extendendo mais, vou-me, que já são 16h e ainda há mais algumas

notas por criar e editar aqui. Esperamos que apreciem as mudanças e atentem, pois a

'tendência é que dentro de mais algum tempinho a gente chegue COIÍ.1 ainda mais

novidades!

Abração,
Ricardo Daniel Treis.

FOX DUBLADO CAI FEIO
A decisão do canal Fax

de dublar rodos os seus

programas pode ter sido
um tiro no pé. O objetivo
do canal pago em aumentar

a audiência exibindo suas

s e r i e s integralmente
dubladas falhou feio, e o

lbope divulgou números

que devem ter deixado

algum gerente de

planejamento sem dormi r.

Segundo r c l a tó r i o

divulgado nesta semana, de

junho para julho o canal
Fox caiu da oitava para a

décima posição no ranking
da TV paga - o que enr
números, dá uma queda de
mais de 10%.
Mas qual era a dúvida?

Óbvio que aquilo que o

público quer é fidelidade de

reprodução, e não moleza
para assistir. Resta esperar
pra ver Se são capazes de
reconher o erro e voltar
atrás. Do jeito que está, não
dá gosto ver. ,

LANÇAMENTO DA REVISTA

HOUSE MAG
---&--'_

LADIES FIRST

ENERGÉTICO DA GM

) )

Neste início de setembro a General Motors
estará apresentando o novo Vectra GT. É a

estratégia de lançamento, criada pela
McCann Erickson, foi criar uma bebida

energética chamada GT - uma série limitada.
A criação deve-se à sinergia entre o

energético GT e a campanha publicitária, cujo conceito é

"Prepare-se para sair da linha". A ação-teaser contará com a

bebida distribuída em diversos pontos de contato com o

consumidor, levando a idéia de energia, emoção e ousadia.

Dois Jos responsáveis pela grande balada Lie sábado na Deep Choice Club, os figuras
Eduardo Schwartz (nas pickups pelo Overseas Project) e Thiago Mattos (promoter da'
casa).

CARL COX EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Direto do site rraurl.com.br a notícia: Carl Cox aterrisa em 2007 pela terceira vez no

Brasil, reservando a data de 17 de novembro em sua turnê "King ofClubs" para B.
Camboriú, Ótimas novas que deixam a pergunta: em Balneário, mas onde?

AGENDAÊ! AS BOAS DO FINAL-DE-SEMANA o •

- O SCAR Lounge, do grande anfitrião Mr. Neni [unkes, fa: double chopp até 20h. Rola também
rodízio de petiscos, boa pedida para acompanhar a apresentação de meu amigo de longa [uliano
Maiochi, que é seguido no palco pc)r Soul Bar (a casa avisa que não abrirri no feriado).
. AMoinho Disco convida com vontade o público feminino, tilZt'ne!O mais uma edição ele sua festa
recorde de público Ladies First. Performers, drinks e muita diversão aguardam elas em evento

fechado até 00h30. Somente após esse horário que o público masculine ganha permissão de
acesso. Meninas que correrem. ainda pegam fitinha: para acesso gratuito na Recamo Modas, na
Marechal.

, Li em Pomerode, o ca�h vez mais requisitado Momma Club faz parceria corn a vizinha

Cervejaria Schornstein, e promove uma balada dupla. O agito começa na cervejaria às 21 h com

banda de pagode "Entre Elas". Como o ingresso adquirido
é [lara as duas casas, its 23h o público já

pode ir para o Momma Club, e lá curtir os DJs Johnny e Conrado na pista, mais () grupojom
Astral e OJ Léo 'no segundo piso.

- Lanchonete Pelicano na Barra faz diferente, e também hoje promove evento. Ganha palco no
point show com li bandaU2 Cover deCuritiba. Banda Insighte OJ Igor Lima completam a cena.

. No Kantan Sushi Lounge mel! breda Alva é quem comanda O áudio de mais uma edição da

Quinta Lounge. O agito comeca a partir das 2 3h, com house music da mais fina escolha. Atrativo

especial, o Kantan libera champagneChandon às meninas a partir das 23h.
. E na sempre receptiva Choperia Bierbude, sêo Amarildo programa para o palco apresentação ) •
de pop-rock com a dupla Edgand

'

s, de Itajaí. O ambiente, sempre disputado pelo público
uníversirário após as 22h, faz convite para chegar um pouquinho mais cedo e curtir seu happy
hour. Até as 20h () cardápio de petiscos têm desconto de 50%. '

VAI fAZER FESTA? NÃO DEIXA DE AVISAR: R.3@PORACASO.COM

INDIANA JONES
Novas para os fãs do
aventureiro persoriagern.

já circula pela rede teaser

trailer do novo filme do

herói, que estréia dia 22 de
maio de 2008. Dando uma

passada hoje em nosso blog
você pode' conferir as

primeiras cenas lançadas.

Nota 10: Bruna Brito e TalitaMaba

ABSOLUT 00 BRASIL

A famosa marca de vodkas Absolut lançou
uma e d íção limitada de garrafas
personalízadas por designers, ilustradores e

artistas plásticos brasileiros. 12 garrafas
viraram arte pura, e podem ser vistas

acessando absolutbrasil.com.br. Além das

imagens, no site você vai encontrar um

pequeno histórico de cada artista e suas

inspirações para cadamodelo.
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,PAU lO ..AlC ..EU
Decidido

o senador Raimundo Colombo (foto abaixo), na última

segunda-feira, depois de comandar a reunião da executiva do

DEM declarou que votará pela cassação de Renan Calheiros,
e logo em seguida afirmou que não apoiará a eleição de José
Sarney para a presidência do Senado. E o nome que está sendo
cogitado nos corredores do Congresso e do Planalto. Por 11 x 4

o Conselho de Ética aprovou ontem o relatório que pede a

cassação de Calheiros. A Comissão de Justiça analisa o caso e

depois vai para plenário. Renan já está com um pé fora do

Senado, isso caso não renuncie antes.
PIERD RAGAZZI

Reflexos
o imbróglio Renan Calheiros vai mexer na coalizão formada

pelo presidente Lula. Até porque alguns petistas votaram favoráveis

à cassação. Criou-se uma fissura que de repente pode ser acionada
emmomentos de negociação com o PMOB.

Reclamação'
Calheiros criticou os senadores que-apoiaram o voto aberto na

Comissão de Ética. Por quê? Sendo fechado teria mais chances?

Isso demonstra que nossos ditos representantes têm duas caras.

Fechado estão protegidos de cobranças dos eleitores. AgoraRenan
.

teráoutra chance. Em plenário para cassá-lo o voto é fechado. Os
duas caras estarão protegidos. São necessários 41.

Importante
o governo federal disponibilizou para Santa Catarina R$ 13,8
milhõés para sinalização de 2300 quilometros de rodovias federais.

Segundo o deputado Marcos Vieira já foram aplicados H$ 9milhões,
mas a situação das estradas continua lamentável. Por essa razão
o líder tucano está solicitando uma audiência pública com o Dnit

para que descreva e que está acontecendo. "São 40 bilhões de

dólares que as empresas brasileiras deixam de ganhar anualmente
devido aos problemas de logística de transporte. São números

assombrosos. Precisamos estar alertas", garantiu o parlamentar.

Assediado
Houve sim o convite do presidente do PR, NelsonGoetten

ao prefeito João Rodrigues (foto) para que deixasse o OEM e

fosse o candidato do partido ao governo do Estado. O prefeito
de Chapecó desconversou, mas afirmou que ficou sensibilizado
e orgulhoso por ter sido lembrado. Ou seja, é democratas,

.

mas tem um convite que agradou.

Movimento
Na próxima segunda-feira a

Assembléia Legislativa deve ser.
"invadida" 'por estudantes de
todo o Estado. É quando será

realizada uma audiência pública
sobre o ensino superior catari
nense centrado no Artigo 171

que trata sobre bolsas de estudos
e pesquisas. A primeira tenta

tiva, segundo o deputado Pedro
Uczai, é tentar regulamentar o
artigo que sofreu durante várias
tentativas vetos governa
mentais.

Especial
Procede o argumento do

deputadoJoãoHenrique Blasi de
que o projetododeputadoNilson
Gonçalves, embora elogiável, é
inconstitucional pois pede a

criação de uma delegacia
especializada para o idoso. O

Legislativo não pode impor ao
Executivo tal ação.Mas procede
também o argumento do

deputado Gonçalves para criar

salas especiais em delegacias para
receber em idosos privilegiando
o atendimento. Mas isso, saindo
fora de questiúnculas regi
mentais, deveria ser uma

obrigação.

De repente
o, oito vereadores de opo

sição estão estudando a pos
sibilidade de criar umaCPI P9.
ra investigar o prefeito já que

perceberam que não terão

condições através da Comissão
. Processante que foi abalroada
no plenário pela base .gover
nista, ou seja, sepultada.

CPI
Para os deputados de opo

sição o governo já começou a

agir para barrar ai CPI da
. Casán. O vice -líder Joares
Ponticelli fez insinuações gra
ves da tribuna' dando a en

tender que governistas estão

sendo beneficiados para criar

obstáculos e demonstrou seu
-

desagrado com a conduta do

presidente Onofre Agostini.
Começou.

CPI DA CASAN

Casan investigada
por aliciar eleitores·

• CARLOS KILIAN/ALESC

Relator, deputada Jailson Lima (PT) apresentou roteiro de trabalho nesta terça-feira

Requerimento sobre
foco das investigações
atrasa os trabalhos

CARLA DARlAND

FLORIANÓPOLIS
O relator da CPI da Casan,

deputado Jailson Lima (PT),
apresentou nesta terça-feira o ro
teiro de trabalho�ComissãoPar
lamentar de Inquérito, constituída
no último dia 27 de agosto para

investigar a utilização d�erviços
da companhia e dinheiro público
para aliciar eleitores. Os trabalhos
de investigação vão começarpela
convocação para depoimento de

José Lino Coelho, autor das
denúncias contraaCasan, ePedro
Paulo Chiminello, diretor da

companhia na região Norte. O

relatorpropôsqueos testemunhos, .

informes e acareações só ocorram
depois que de encerrada a etapa

Capita em clima
de diversidade
FLORIANÓPOLIS
ASemanada Diversidade 2007

que acontece em Florianópolis até

domingopretendecelebrarosdireitos
humanos e combater opreconceito
contra os homossexuais,Mostrasde

filmes,exposições fOtográficas,shows
performáticos, espetáculos teatrais,
debates, workshops, jogos e muita

diversão colocam Florianópolis no
clima da Semana da Diversidade.
A programação iniciou na se

gunda-feira com a aberturadaCasa
daDiversidade; e encerranodomin-

dos depoimentos.
A comissão solicitou a expedi

ção de oficios requisitando funcio
nários, documentos e informações.
O deputado Renato Hinnig soli
citou que a Comissão de Cons

tituição e Justiça emita parecer
sobre a amplitude da CPI, deve
travar os trabalhos por uma sema
na. A próxima reunião da CPI
está prevista para o dia 18. Até o

dia 9 de outubrodevemserouvidos

depoimentos. A deliberação do
relatório final está prevista para o
dia 23 de outubro.Hápossibilidade
de prorrogação dos trabalhos por
6Ddias.

O fato determinante daCPI da
Casan é denúncia que iria desde
contratosfumadoscomprestado-res
de serviço e compra demate-riais e
equipamentos na atual ges-tão ao

suposto aliciamento de elei-tores, o
que seria flagrante de uti-lização
indevida de empresa pública.

go,naAvenidaBeiJ:a..marNorte,com
a 2ªParadadaDiversi-dade,queeste
ano terncomomote "AmaréDireito

-de TocÍos". A expectativa dos orga
nizadoreséatrairumpúblicosuperior
a 40mil pessoas para o desfile.

O prédio da antiga Câmara de
Vereadores está incorporando
novamenteoespíritodornovimento
GLBT de Florianópolis. O espaço,

que jáfoisededeumacadeiapública,
transforma-se agora na Casa da

Diversidade, dando visibilidade ao

movimento em defesa dos direitos
.

dos homossexuais' e contra a ho
mofobia. A casa vai ficar aberta à

visitação,diariamente,das 10hàs 23
horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 I QUINTA-FEIRA, 6 dp setenhru dp 2007

ESCÂNDALO NO SENADO
� �\

Conselho·deEtica aprova a

cassação de Renan calheiros
Relatório aponta
oito casos de

quebra de decoro

BRASíLIA
Por:11 votos a quatro, OCon

selho de Ética do Senado apro
'vou ontem, o relatório dossena
dores Marisa Serrano (PSDB�

.

MS) e Renato Casagrande
·

(PSB�ES) que pede a cassação
do mandato do senadorRenan

Calheiros (PMDB�AL)' por
quebra de decoro parlamen
tar.Renan é acusado de usar

recursos da empreiteiraMendes
.

Júnior para.pagar pensão. à
jornalista Mônica Veloso, com.

·

quem tem uma filha fora-do
casamento,

VOFaram contraorelatório os

senadores Wellingtçm Salgado
(PMDB;MG), Almeida 'Lima
(PMDB�SE), Gilvam Borges
jPMDB�Al') eEpitácioCafetei
ra (P'I;13�MA). O senadorjoão
Pedro'(PT�AM), que nasemana
passadadefendeu ovoto secreto
no conselho, ontem, votou pela
cassação de Renan. Já o senador
Adelmir Santana (DEM�DF)
não participou da sessão de

votação por causa de compro
missas no exterior. Em seu lugar,
votouCésar BOrges (DEM�BA).

e ,

Renato Ca$agrande apresenta o relatório sobre o processo contra Calheiros

'No relatório, Serrano e

Casagrande apontamdito razões

'�para que o.peemedebista perca
o mandato. Entre elas, 'o fato do

'sena�or' ter �do lobista da,

empreiteira para intermediar o

pagamento de pensª9 alimentí
cia à jolalista e, também, não

. conseguir comprovar que tinha
,

recursos suficientes para pagar o
-

benefício.
A representação contra'

Renan foi protocolada pelo
PSOL no final de maio, depois
que a revista "Veja" publicou
reportagem sobre o assunto. Mas'
oConselho de Ética só instaurou
processo contra o peemedebista
em 6 de junho.

Desde que o processo foi.
instaurado, a investigação passou
pot várias crises, comoa escolha

'. dorelator, discussão sobre novas
acusações, valídade dos docu
mentos apresentados pelo
senador e, mais' recentemente,
� form�,como' (, conselho votaria
{o relatório .

,

'Na semana passada, o presi
dente do conselho, Leomar
'Quintanilha (PMDB�TO),sub�
meteu aos senadores a decisão
sobre o sistema de votação. Na
ocasião, os senadores optaram

"

pelá voto aberto, mesmo com

parecer da consultoria técnica'
do Senado que recomendava o

voto secreto no conselho.

Trabalho infantil na China se agrava, aponta ONG
HONG KONG o de tijolos.

Oproblemado trabalhoíníantíl O estudo, baseado em dados

naChina é agravadopelapobreza, recolhidos em 2005, diz que asIn

por brechas legais e por erros no dústrias eletrônica, têxtil, ali-
· sistema educacional rural, de- mentícia, de plásticos e de brin
nunda a ONG CLE (China La- quedas são as que mais utilizam a

bourBulletin), com sede emHong mão-de-obra infantil,
.

especial
Kong, em seu relatório, de mentedemeninas,quesãomenos
setembro, escolarizadas.

O documento "Mãos Peque- AallálisedaCLBabotdatanto

nas: um relatório sobre o trabalho o problema da demanda de mão
infantil na China", chega pouco de-obra infantil, ligada a uma

depois da divulgação de casos de questão salarial, quanto o do

crianças que trabalhavam em fornecimento damesma, relacio

regime de escravidão em fábricas nado à educação.

Segundo o relatório a China
investeemeducação apenas 2,7%
do seu PIB (Produto Interno
Bruto) =menos dametadedo va
lar recomendado pelaONU Isso
faz comque nas re�õesmaispobres

. do país os pais sejam responsáveis
por pagar a educação dos filhos,
semoucommuitopouca ajudado
Estado.
A porcentagem de abandono

.
'

nas escolas primárias de alguma
destas áreas chega a40%, número
muito superior aos 2,5% alegados
pelas autoridades de Educação.

O CORREIO DO POVO'I"

ESONOM�A
, Canos.Brandão
,

'1'fd1)C�o®iÍl;or!fjodbPOVO.Coritbt

1

Banco 'problema
O Besc continua sendo um problema para Santa Catarina. O

-.

banco" que durante anos foi usado ao bel prazer dosgovernadores
do Estado, agorapena para continuar aberto. As negociações com
ÓGoverno Federal se arrastam e podem resultar em um aumento

de R$ 1 bilhão da dívida de secam Brasília, que já é de R$ 10

bilhões. O governador Luiz Henrique já está atuando para tentar
reverter a situação.

·A melhor viagem
Aposentados e pensionistas do INSS já podem viajar como apoio

daCaixa.Os pacotes de viagem podem ser. comprados através do
crédito consignado, através de desconto em folha, parcelando
em até 12'vezes com juros de 0,95% ao mês. A modalidade de

financiamento faz parte do programa "ViajaMais Brasil-Melhor
Idade", do.Ministério do Turismo.

Cautela
Apesardeste clima de incertezas, devido a crise naeconomianorte;

americana, o que se observa é que, nos últimos dias, os mercados

globais deram os primeiros passos rumo à recuperação das perdas '

ácumuladas desde o fim de julho. Segundo especialistas é tempo de

prudência para iniciar umnovo investimento namodalidade rendaa

variável,masp�quem já tem; e pode resistir a turbulências e perdas
de curto prazo, recomenda-semanter os investimentos.

Sém gás
'

.

O apagão ,do gás demorou, mas já está acontécendo em

algumas regiões do Brasil. O insumo, que há três anos era

visto pelo setor industrial como o maior substituto dos
·

combustíveismais poluentes e de custo elevado, agora émotivo

de preocupação. A culpa disso,' para variar é do Governo

Federal, que através da Petrobrás, está diminuindo o

fornécímento de gás para a indústria e garantindo o

· abastecimento das termelétricas, para evitar um apagão
elétrico. Cobre-se um santo e descobre-se outro.

Pesquisa
A Internet, além de todas as suas utilidades, e problemas,

também é um ótimo local para obter informações sobre finanças.
Atualmente, mais de sete milhões de internautas brasileiros

utilizam a rede conhecermais sobre omercado de ações. Porém,
mesmo diante da importância da ferramenta,muitos endereços
eletrônicos ainda não fornécem ao usuário exatamente o que

ele precisa: .as 26 empresas que abriram capital em 2006

apresentam deficiências importantes na usabilidadedas páginas
de relações com investidores.

·
··Consumo

. Quem não tem celular? Difícil encontrar alguém que não

ande com esta "coleira eletrônica" no bolso. O aparelho virou
objeto de desejo e febre de consumo. Por isso, segundo estudo
daUnião Internacional de Telecomunicações, o Brasil é o sexto
maior. mercado para celulares no mundo, registrando até o

'mês de julho último mais de 108 milhões de usuários, atrás

apenas da China, Estados Unidos, Japão, Rússia e Índia. No
'inundo todo são 4 bilhões 'd� 'usuários da telefonia.
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Basquete tem rodada dectsíva em casa

FASE DECISIVA: ESTADUAL

Infantil masculino
e juvenil feminino
buscam vaga na final

JULIMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL

Duas equipes do basquete
jaraguaense entram em quad�a
hoje, no GinásioArthurMüller,
atrás de vaga para a final do
Estadual das respectivas catego
rias. Os primeiros a jogar, às

19h30, são osmeninos do infantil
daUnimed/FME, que disputam
o último quadrangular da pri
meira fase, precisando apenas de
uma vitória em três jogos para

tiNHA DE FUNDO

garantir a vaga. Depois é a vez

dasmeninas do juvenil da Facul
dade Jangada/FME que também
precisa ganhar para se classificar.

O _time masculino perdeu
apenas uma partida 'no Catari
nense.O segundo colocado, que
é SãoBento do Sul, foi derrotado
três vezes e, como folga na

rodada, os jaraguaenses precisam
apenas vencer um jogo. O

primeiro é contra o Ipiranga/Blu
menau. O técníco RafaelMüller

elogiou a postura do time "Nossa
defesa estámuito boa e, por isso,
temos uma boa consistência no

ataque". Na sexta-feira, segue o

quadrangular com os jaraguaen-

luOmar Pivatto'

..
,

.... " .... ,'\m&/,,' " '-'0

f1spGrte@ocorreiodopovo.cull),hr

Recuperação
Lenísio segue o trabalho físico e não vê a hora de voltar a jogar. Ainda sem

treinar com bola, ele disse que não sente dores, mas que prefere seguir um
passo de cada vez. "Quando acabam os trabalhos do dia, peço o que vai
acontecer no dia seguinte. Procuro não saber quando vou voltar mesmo. É
melhor assim", disse o jogador. Artilheiro em quatro edições da Liga, ele
trabalha firme para ajudar a Malwee. E pode ter certeza de que o torcedor

também espera o jogador na melhor forma.

Tiro'
A equipe jaraguaense de tiro ficou em segundo lugar na 6a Etapa do Estadual,
tanto no carabina deitado como no ar comprimido, perdendo em ambas

para Timbó. A última etapa do Estadual está marcada para Jaraguá do Sul
e será uma prévia dos Jasc. Os atiradores esperam que as adaptações
estejam prontas até a competíção, A princípio, serão utilizados os estandes
do Baependi, do Vieirense e do Parque Municipal de Eventos. No Bairro
JOão Pessoa deve ser construído o local para o tiro ao prato.

Vôlei
Equipes de vôlei masculino
adulto da região se reúnem nesta
sexta e sábado em Jaraguá do Sul
para a disputa do Campeonato
Aberto, que acontecerá nas

quadras do Colégio Divina
Providência. Na sexta, os dez
times, divididos em duas chaves,
disputam a primeira fase e,
sãbaco-à tarde, começam as

semifinais. Boa pedida.

Varzeano
O pessoal de Corupá já está se

movimentando para a segunda
rodada do Varzeano local,
denominado Troféu Afonso de
Oliveira. São quatro partidas a partir
das 8h45 no Estádio da SER Floresta
- Posto Isac x LunellVBelia Vista,
Faixa Azul x Mecânica Oldiges, XV de
'Novembro x Fundffer e Roresta x

Antares/poço d'Anta.

Bicicross
Sete atletas da Associação
Jaraguaense de Bikers viajam hoje
para o Campeonato Brasileiro de

Bicicross, ou BMX como é
conhecido. Promovida pela
Confederação de Ciclismo, esta

prova é a última do calendário.

Viajam os irmãos Eduardo e

Leonardo Spredemann, Henrique
Vieira, Guilherme Getelina, Luís
Markiewicz e Nelso da Silva.

Em Schroeder
Os sócios do Esporte Clube Aliança
do Bairro Schroeder I promovem,
neste domingo, um tomeio de
futebol suíço. A inscrição custa R$
70 e pode ser feita pelo telefone
3374-5247. A premiação está bem
recheada tanto na chave A como na

chave B. O convite é do presidente
Nivaldo Lombardi e do vice Paulo

tourenço.,

esporte@ocorreiodopovo.com.br

ses às l lh comApab/Blumenau
e às 16h com [oinville.

Já as meninas do juvenil
fazem a segunda semifinal contra
aUFC/SãoJosé hoje às 21h. Fora
de casa, elas levaram a melhor
no primeiro jogo, vencendo por
80x34. Na outra, Joinville
também ganhou fora de casa de
Blumenau. Pelo terceiro ano

consecutivo, a decisão na cate-'

goria pode ser entre jaraguaenses
e joinvilenses. ''Acredito que este
ano chegamos commais chances
do que o ano passado", disse o

técnico Júlio Patrício. Em 2006,
quem levou foi Joinville, e em

2005, Jaraguá do Sul.

MAIS BARATO
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Fia e Flu assinam
acordo com S�derj
RIO DE JANEIRO

Jogar noMaracanã será ainda'
mais interessante paraoFlamengo
e oFluminense.Ospresidentes dos
clubes assinaram ontem no

gramado do próprio estádio um
convênio com a Suderj. Nele,
ficou decidido que os times

farão 70% dos jogos ou mais lá

e, com isso, a taxa para a

utilização serámenor.
"O negócio do futebol émuito

rentável, mas a maneira como o

estádio vinha sendo gerido era

prejudicial aos clubes. A gente
vivia uma situação surreal. É a

mesma coisa que o Brad Pitt fazer
um filme e pagar para ele ser

exibido nos cinemas. Os clubes
estavam fazendo isso e para mim

sempre foi inconcebível", afirmou
Eduardo Paes, presidente da

Suderj e Secretário de esporte,
turismo e lazer do Estado do Rio
de Janeiro.

O custo anterior para os

clubes era em tomo de R$ 40mil
por jogo. Agora, ele será de R$ 5

mil, por contá do pagamento do
quadromóvel. Paes explicou que
a medida é possível pelas
mudanças que vêm acontecendo

,
no estádio, que terá superávit
este ano, ao contrário do que
ocorria antes.

Jaraguá do Sul e São José se enfrentam novamente hoje no Arthur Müller

COMUNICADO-DE RECAll AOS

PROPRIETÁRIOS DOS VEicUlOS
DA MARCA RENAULT.

A RENAULTDO BRASIL S.A. CONVOCA os proprietários dos veículos

LOGAN, ab� identiticedos, a atender ao seguinte recall:

Model'(\. Ano de Fabricação .

LOGAN 1.0 16V
\J

- 2007

N° de Série dos Chassis: 9SYLSRORH7J778950ao 9SYLSRORH8J918035

N° de Série dos Chassis: 93YLSR1RH7J778958 ao 9SYLSR1RH8J918033

LOGAN 1.6 16V 2007

N° de Série dos Chassis: 93YLSR2VH7J778947 BO 9SYLSR2VHaJ918349

Data do Início do Atendimento: 5/£j/2007

Local de Atendimento e Agendamento do Serviço:
Rede de Concessionárias RENAUL T.

Componente(s) Envolvido(s): trava do pedal do freio.

Razões Técnicas: problemas na montagem da trava do pedal do freio.

SOlução: verificação e correção, se necessério, na montagem da

trava do pedal do freio.

Conseqüências: acendimento constante da luz de freio e, em casos

extremos, a diminuição da eficii3ncia da frenagem, com a possibilidade

de ocorrerem acidentes com ferimentos graves ou fatais.

Para'informações adicionais consulte:

Rede de Concessionárias RENAULT ou 0800 055 5615

ou www.renault.com.br

RENAULT
..
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HISTÓRIA: 20 ANOS DE FUTSAl
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João Romano: especialista
em semifmais da LigaFutsal
Preparador físico da
Malwee esteve em todas
as semifinais do torneio

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
Esta é a 12ª edição da Liga

Futsal. E ninguém entende mais

de semifinal que o preparador
flsicoJoãoRomano. Ele esteve em
todas e neste ano não será

diferente, já que aMalwee já está
garantida. De 11 competições, ele
foi campeão duas vezes, em 2002
e 2003, ambas com a Ulbra. Ro
mano confessa que, nos 20 anos

que vem trabalhando com futsal,
aprendeu muita coisa e que a

experiência faz diferença em

momentos decisivos.
"Nos primeiros anos, com a

OM, a gente sempre batia na

trave. Com o témpo a gente vai
.

sabendo os caminhos mais apro
priados a seguir", disse o pre

parador físico. Para Romano, o
diferencial da semifinal é que

começa uma nova competição.
"Um time pode subir ou cair de
rendimento. Nunca se sabe. No
nível que está o futsal no Brasil,
não tem corno apontar favoritos",
comentou.

Romano participou das semi-

-

PIERO RAGAZZI

'i

. João Romano, na Malwee desde 2006, espera conquistar seu terceiro título

finais de 1996 a 2000 com aOM,
de 2001 a 200S com aUlbra e em

2006 e 2007 com aMalwee.Aliás,
ele já presra a.ssessoria ao time ja
raguaense desde 2002. Na Se

leção Brasileira, ele está desde

junho deL-OOS. "Ê ummomento

especial defender o Brasil, prin-

cipalmente no Pan-Americano".
O preparador foi chamado de
"louco" pelos amigos quando de
cidiu trabalhar com esporte. "Es
tavabern em uma escola e larguei
para ganhar, na época, um terço
do que estavaganhando.Hoje não
me arrependo de nada", concluiu.

FIA pode excluir
Mclaren da F1
LONDRES

A McLaren sofreu ontem

uma nova ameaça de exclusão
da temporada da Fórmula 1, após
a FIA (Federação Internacional
de Automobilismo) ter recebido
uma nova prova relacionada ao

caso de espionagem envolvendo
a Ferrari.A entidade afirmou em
comunicado que o Conselho
Mundial de Automobilismo da
entidade foi convocado para um
encontro interno em Paris no dia
13 de setembro para avaliar a

nova evidência.
O encontro substituirá a au

diência de apelação, solicitada
após oConselho ter decidido em
julho não aplicar nenhuma san-

ção à McLaren, alegando ter

provas insuficientes de que a

equipe teria se beneficiado .de
dados da Ferrari obtidos por um

projetista da equipe. O comuni

cado acrescenta que represen- .

tantes daMcLaren, que lidera o

campeonato entre pilotos e

construtores, foram convidados
a participar do encontro.
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