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"Mensallnho" pago
. por servidores vira

ação civil pública
• PÁGINA 3

Malweee JEC se

enfrentam pela
Liga Naciona!
• PÁGINA 16

.

Lula defende voto

aberto no processo
contra Calheiros
.-PÁGINA 14

.W'

JÂRAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.731 • R$ 1,00

Deficientes vencem barreiras
e buscam vaga de trabalho
Empresas da região patrocinam programa do Sesi que
visa capacitar os deficienres para entrar 110 mercado.

Mais de 12,mil pessoas possuem algum tipo de- de,

-

ficiência só no Vale do Itapocu, no Estado são mais de

760 mil. Mas apesar das conquistas, ainda faltam

avanços para que a acessibilidade seja plena.• PÁGINA 7

PIERD RAGAZZI

- - -

Turma do Sesi, destinada aos portadores de deficiência, tem aulas de matemática, produção textual, espanhol, inglês e arte

Ia

I

/10Etica ��2.���.?·XXII ....
1

, Relação da ética com a política e comportamentos" - -
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'OPINIAO O CORREIO DO POVO

.• EDITORIAL

A mesma ladainha
Parece uma novela inter

minável, que se arrasta por

ano!'. Mais uma vez o go
vernador Luiz Henrique vai a ,

Brasília reiterar os pleitos de
Santa Catarina. Em audiência
corn o ministro das Relações
Institucionais, Walfrido dos
Mares Guia, Luiz Henrique,
atacou a questão do Besc,
também fadada, ao que parece,
a virar folhetim. O governador
pediu ainda a intervenção do
mÚüstro juntoà Petrobrás, que
resisté em aplicar recursos do
ICMS. no Fundo Social. O

primeiro argumento usado pela
empresa era de que aplicava no
Fundo Social do Estado de
Mato Grossodo Sul por que lá
é obrigatório � e em Santa

. Catarina é opcional. A seguir
outros Estados da Federação
/

.

Outros Estados instituíram o

Fundo e a Petrobrás destinou
. recursos, independente da

obrigatoriedade"

• PONTO DE VISTA
í'J
�.{

Identidade visual como meio para
o fortalecimento do associativismo
Amarca de uma empresa ou

de uma entidade e· a maneira

como se apresentam aomercado
e à sociedade, contribuem de
maneira muito positiva para
estabelecer um juízo de valor ou
atestar a sua credibilidade

perante os seus público?
No ambiente competitivo no

qual as organizações estão

inseridas, saber s� posicionar faz
a diferença. É evidente que

apenas um bom discurso ou uma

embalagembonita não são únicos
sinônimos de eficiência, mas

conteúdo e apresentação são

essenciais. Vale dizer que essa

regra não vale apenas nomundo

corporative, faz parte da

condição humana de que estar

bem e com um estado de espírito
elevado constituem valores
muitas vezes decisivos para.

alcançarmos êxito em' nossos

relacionamentos.
Numa entidade associativa

não é diferente. Acompanhando
a evolução domeio em que está

inserida, uma organização
precisa agregar valores que
muitas vezes nem são men

suráveis no curto ou médio

prazos, mas que ao longo dos
anos estabelece os parâmetros
do modo como' essa entidade

quer ser r.econhecida. No

marketing, o valor intangível de
tgna empresa é representado por
sua marca. E marca quer dizer

reputação, o quanto digna de

confiança e respeito uma

empresa é. Para alcançar este

nível, as empresas optam cada
vez mais por estratégias que

possam, ao mesmo tempo,
garantir uma posição de

destaque e de perenidade em

longo prazo.
Trazendo esse enfoque pam

,

a nossa realidade, percebemos o
. quanto os associados consideram
relevante que o movimento

• Paulo
CésarChiodini,
presldeme da ACIJS
- Associação
Empresarial

. de Jaraguá do Sul

associativista se posicione e não

só como entidade representativa
de umdete�ado segmento de
classe. Indo ao encontro desta

constatação, a ACI}S ao longo
de sua trajetória tem buscado
contribuir não só para amelhoria
da gestão empresarial, 'mas como
agente, do desenvolvimento

regional, articulando forças com
o poder público ou com outros

segmentos organizados da
sociedade.

.

Neste momento, a entidade
vivencia umnovomomento, que
faz parte de uma estratégia que
visa a um fortalecimento ainda
maior da sua presença junto aos

associados e a opinião pública.
Convidamos todos para que

participem da associação,
conhecendo os nossos serviços e

interagindo com os projetos do

planejamento estratégico,
contemplando várias ações de

�

interesse geral.

• DO LEITOR

O Brasil que queremos
Corrupção, impunidade,

desigualdade social. O Brasil
não merece estar nessas.condi
ções. Um país com tantas

riquezas, com um povo mara

vilhoso, e, em contrapartida, com
uma realidade tão desestimu
lante. Quantas pessoas cansa

_?as, quantos não querem nem
mais assistir aos noticiários. O
inverossímil passa como reali
dade e a verdade é maltratada.

No mês em que comemo
ramos o nascimento do Brasil
como país livre, nada é mais

I

urgente, ou mais necessário,
do.que recuperar a auto-esti
ma brasileira. Não se trata de

"tapar o sol com a peneira" e

passar a falar só bem do país
como alguns querem. De nada
vale um positivismo que se

aparte da realidade. Vestir o

verde-amarelo, ser patriota,
exercer cidadania, significá
hoje lutar pela moralização do

Brasil,
Quem ama esta terra pre

cisa desligar um pouco a te

levisão e participar mais do
cotidiano de sua comunidade.

Reservar tempo para se envol
ver com alguma boacausa, sem
esperar do Estado o que prova-
velmente não virá. __

É preciso militar por algo.
Está na hora de mudar. Parti

cipamos pouco da nossa histó
ria que continua ditada 'por
um pequeno grupo de pessoas.
O silêncio dos bons alimenta
a 'maldade. Um Brasil melhor
não só é possível, corno já é ge
rado no coração de tantos

homens e -mulheres de boa
vontade.

Quase sempre chegamos
per-to, muito próximos mesmo,
mas nada acontece. O Brasil

prometido é observado, mas,
como Moisés, parece que
nunca vamos alcançá-lo. O
sonho precisa tornar-se rea

lidade. O Brasil precisa se

concretizar como casa de to

dos, lugar de fraternidade e

justiça. Que essa esperança

faça parte do nosso louvor a

Deus no mês da Pátria.
�

Osvatdo Luiz, Apresentadordo
programa "Tarde Especial"
da Rádio Canção Nova

o seu próprio município' e Con
córdia, onde com recursos do
fundo social oGoverno do Estado
constrói um grande centro de
eventos. Mares Guia prometeu
levar o fato ao presidente da

República, que' segundo ele,
pediu empenho no atendimento

instit�íram o Fundo e a Pe- das reivindicaç.ões do governador
trobrás destinou recursos, de Santa Catarina.

independente da obrigato- Outra questão tratada na

riedade, o que evidencia tra- audiência do governador com
tamento discriminatório com 6 ministro das Relações Ins

Santa Catarina. titucionais foi a autorização
Luiz Henrique argumentou para Santa Catarina negociar os

que osrecursos do Fundo Social títulos federais do Ipesc, para
em Santa Catarina são des- serem aplicados em um fundo de
tinados a obras em municípios, . pensão a ser criado para os

independenternente da- cor - servidores estaduais. É outro

partidária dos prefeitos. Fato assunto que parece não ter fim,
confirmado pelo prefeito de apesar de ser público e notório

Itajaí, Volnei Morastoni, do PT, que uma decisão política poderia
presente na audiência, quecitou resolver a questão.

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

cfllJ . cristianalobo.globolog.com.br

• DOS BlOGS
CRISTIANA LOBO

PSDB fpch-a qupstão contra CPMF
,

A bancada do PSDB na Câmara fechou questâo contra a aprovação da CPMF:
Quando perguntado sobre a opinião dos governadores - José Serra e Aécio Neves -,
que seriam favoráveis à cobrança da contribuiçáo porque são pré-candidatos à
presidência, o deputado José Aníbal (SP) respondeu: "O PSDB é capaz de governar
o Brasil sem CPMF". Em outra ocasião, não foi. A idéia de propor a CPMF
aconteceu no governo de Fernando Henrique Cardoso, como financiamento da área
de saúde. Mas, quanto à CPMF, pode-se dizer que a decisão do PSDB na Cãmara
não deve aãerarJ) f(!.voritismo do governo. A base aliàda tem número suficiente
para aprovar a emenda. Já no Senado, a stuaçao é diferente. Sem os votos do
PSDB, o governo terá de buscar votos em outro partido de oposição para chegar
aos 49 votos necessários à aprovação da emenda.

.
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Prefeitura e o Ministério

da Saúde assinaram con

vênio para a Farmácia Po

pular do Brasil. O MS dará
50 mil para a instalação e O tal+"�ensalinho"j"denunciado pela'çolunà' no

, :��s.I�::::��a:��:: l�C' 1,�;;�":�:l������;:i:A�::�:��
ma anterior, quando o de ,c�n1iança na prefeituravirou tIção,civil, púb�c�..

,

projeto não interessou à f'E, n3:��gUnda-f�ita, 3.;o pro�Qt9t�teuXenof,gnt,es
prefeitura. Inclusive com a

,

Lenzi 'pediu,a suspensão dos direitos políticos do : '

devolução dos R$ 50mil :�pref�ito,Móaçír Bertóldi, com ,ffconseqiiente,�fçla,J
que estavam na conta. 'da função P9bHca:; .omesmo p�l(a o secretário.

Eleição faz COisa! tE:xtra,9fdináp.o ,'par�.·AsslJfit?S çJ�.Oest�o, '-<"'.,41-"'.. �

S�!d!r[AeterJ=n ,��it;�����R;[�n;�,
;:Bar

'

.

dq .�t�éitd'.·Sue }lrgou :conhecilnentó:do '

'

(PP) quer a presença do '!�ãs� , �tij1§hlnd5'<'Íbàa:�'1l..tbsl)�n:5abifiHad,é�s
secretário da Sa6de Sérgio r

' ," ,

,"',,' "', "
,,',

'
'

F�rrazza na Câmara. Para, �:�� ,e� d3�,,�a��g�d�!�0� �eh pronibtor. P" el
�:'d, os'aps sê�aóres'sel1ampSád

'

e
explicar à falta demédicos ,'"

_emutÍhb·od� cerca d�' irirtta: del�s;'Para. "
.
os :çle

:�nfc�;:�;s�:��:t�� ,

.

��ha".;
,. ,'''"

{�

por exemplo, não há mais
agendamento de consultas
paraestemês de setembro.

O CORREIO DO POVO

Saúde 1
Comitiva de políticos,

segmentos representativos
da sociedade e até pa

cientes interessados vão a

[oinville dia 11 cobrar do

INSS melhoria e agilidade
, no'atendimento que é feito
na agência de [araguá do

,

Sul. Aliás,motivo de quei
xas não só dosque precisam
de perícias.

,

Saúde 2

"Saúde 4'
Prefeituraestáautorizada

pela Câmara a fazer con
curso para contratar novos

médicos. O que ainda não

aconteceu.Oproblema está
no salário, de pouco mais
de R$ 2 mil para trabalhar
com exclusi�idade e

impedidos de atuarem em

hospitais. E o secretário
Ferrazza acha que a saúde
nunca esteve tão bern.

Os citados 1 :
'

, ''',

Polêmicrrf
Câmara de BlumenaiJ

analisa criação, de uma

, segunda guardamunicipal,
,

agora voltada à segurança
, pública. A que existe há
mais de 50 anos cuida só

, do trânsito. Emjaraguá do
,

S'ul projeto idêntico que já
foi alvo de audiência

pública, segue engavetado.
Pela incerteza sobre as

fontes de-recursos.

Definido
Governo quer economi- ,

zar os atuais R$ 2 milhões/
mês com a conta da segu

rança das escolas estaduais,
num total deR$ 30milhões
por ano. Está optando pela ,

segurança eletrônica, de
eficácia duvidosa nestes'

casos.Alémdedesempregar ,

trabalhadores.

Fazer o'quê?
'NovelaVielas üpi:>§tàS,da

'Rede Record, propriedade
da Universal Reino de

,

.

,-
�-

.

, be�s, é apologia e�lídta '

'ao usode drogase �Vi6l�n�
" �ia. Acrescente-se; edld- "

'

,

, cando forças p�liqiais, e
'.

" políticos 'emum rriesinüha-"
,

laío.comcsénessemeíonín
,guél1,l�sal�asse>'.'''"

'

, ,

GildaAlves, do PPS,disse que.nunca.ouviu falar.nisso. ,':',Esperando ",

LeônidasNora acha que não há nada de ilegal, admitindo Acontanúmero 949.200�
a cobrança. Jair Alexandre, do PTB, participou do

6, da Cohab, no Besc, está
conselho político de Bertoldi. Admitiu existência das

bloqueada. E os funcio
mensalidades, para os partidos e não outras finalidades)

nários da estatal ainda não
mas disse que não foi ouvido em sua sugestão. receberam seus salários,

pagos entre os dias 25 e 30.
Os citados 2
Ruy Lessmann afirma que, enquanto aliado, havia

contribuições arrecadadas por pessoas da administração e

não do partido. Em outra açãocivil pública, que envolve a

quitação de dívidas daViaçãoCanarinho com o ISS, oMP
também pede suspensão dos direitos políticos do prefeito.
Ambas esperampronunciamentodaJustiça.

Resolvido
Samae informa que vala

aberta nos fundos da Câ
,

mara de Vereadores já foi
,

fechada.
"

SEXTA-FEIRA, 7 de setembro de 2007 3,

RETRANCA
Pois é
Na quarta-feira, 5, ao chegar para depor na Comis

são Processante que investiga a mudança deprazo
para obras do projeto Ttansjaraguá, de responsabilidade
da Viação Canarinho, o prefeito Bertoldi protago-.
nizou, na porta daCâmara, a "dança do siri", inventada
pelos humoristas Vesgo e Ceará, da Rede'Ievê.
Imagens gravadas e exibidas pela RBN Tv.

"

'Vai acabar, '

Procuradoria Geral de-justiça, doMinistério Público
de Santa Catarina deram pareceres contrários a dois
recursoscontra aaçãopopularquepedeo fundo subsídio
vitalício de-R$ 22 mil, pago aos ex-governadores.
Favorecendo o argumento, de que o benefício é

,

inconstitucional.

Em tempo
,

Projeto de decoração,natalina promete impacto a

,ponto de desmobilizarboa parte dos consumidores que;
na época doNatal, procuram centros de compra fora

da cidade. Aliás, em boa hora, mesmo que não'

acrescente volume expressivo a maior nas vendas.
Porque Jaraguá não merece o que vinha sendo feito.

lei é lPi
Q[uizadoEspecialCível de Campo Largo, na, região

'metro ,: litaná' de Curitiba, condenou um banco a

pagar indenização de R$ 1,5mil àcliente que esperou
$0 rtunüto�, empé, na filapara seratendido. Enquanto"
outros c�i�,ú estavam vazios. Está criada a

,', j4qSprudêncla.
'.'

'.

JONAS LEMOS CAMPOS/ALESC,

,,"" -

,
� ".' .'

Estada crítico
Relatório do DWIT, repassado ao deputadoMarcos

Vieira (PSDB), na foto, qualifica de "preocupante"
a situação das rodovias federais em SC, com apenas

R$ 13, 8milhões em 2006 para a sinalização de 2,300
quilômetros. Em 2007, mais-R] 71 milhões. E estão'

corno estão.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INDEPENDÊNCIA DO BRASil

Solenidades cívicas marcam
o feIiado de 7 de setembro
Cidadps da rPgião
organizam dpsfilps

para manhã dp hojP
KELLY ERDMANN

REGIÃO
Cerca de 13 mil pessoas de

vem sair às ruas das cidades da

microrregião para lembrar o Dia
da Independência do Btasil,
hoje. Os desfiles cívicos aconte
cem todos no período damanhã,
envolvendo principalmente
estudantes do Ensino Funda
mentaL

Em Jaraguá do Sul, por exem- .

plo, são esperadas quatro mil

pessoas. Elas representam 16 en
tidades. A largada estámarcada
para às 9h e os participantes
seguem pela Rua Reinaldo Rau
até a dispersão nos arredores da
Praça Ângelo Piazera.

No município de Guarami
rim, a solenidade começa um

pouco mais cedo, às 8h30. Du
ranteo desfile as ruas 28 de Agos
to e João Butschardt (em meia

pista), no Centro, ficam interdi
tadas. Isto porque, servem para
a passagem de quase 3,5 mil

DESFILES

Guaramirim - 8h30 - 28 de Agosto
Jaraguá do Sul- 9h - Reinaldo Rau
Schroeder - 9h30 - Marechal Castelo Branco
Massaranduba - 9h30 -11 de Novembro
Corupá - 9h30 - Getúlio Vargas

o QUE ABRE EM JARAGUÁ
Delegacia de Polícia Civil- fechada, exceto plantão para flagrantes
Shopping Breithaupt -lojas abertas das 14h às 20h; praça de
alimentação funciôna normalmente, das 1 Oh às 22h
Supermercados Breithaupt - abertos das 8h às 21 h

Supermercados Angeloni - abertos das 9h às 22h

. .

convidados das unidades de
ensino São José, Alfredo Zimmer
mann, Lauro Zimmermann,
Almirante Tamandaré, Apae e

CarrosseL Além dessas institui
ções, também integram o desfile
os vereadores mirins. A con

centração é às 71-80.
Em Schroeder, as fanfarras e

bandas comíçam a tocar às 9h30,
logo após a chamada das auto
ridades ao palanque. Os mais de
trêsmil alunos confirmados saem
da praça próxima ao cemitério

central, passando pelaMarechal
Castelo Branco até o Colégio

Miguel Couto. O trânsito volta
a ser liberado depois das 11h.

Para quem mora em Mas

saranduba, o ponto de encontro
é a Rua 11 de Novembro, no
Centro. É ao longo dela que
acontece o desfile cívico, tam
bém a partir das 9h30. São cerca
de 1,8 mil representantes de 18
entidades. A saída estámarcada
para ocorrer em frente ao Besc e
a chegada no Centro Esportivo.

Já os habitantes de Corupá
se encontram às 9h30 pela
AvenidaGetúlio Vargas, Centro
e seguem em desfile.

São luís celebra
a Independência,
JARAGUÁ DO SUL

Para comemorar o Dia da

Independência oColégioMarista
São Luis de Jaraguá do Sul
realizou, durante os dias que
antecedem a data, o projeto
Semana da Pátria 2007, com o

mote: "Por rnna naçãomais verde".
O evento contou com atividades
em oficinas, apresentações
teatrais, palestras, coleta de lixo
reciclável, pesquisas de campo,
exibição de filmes e

documentários, distribuição de
mudas e exposição de trabalhos.
A Instituição realiza

anualmente, durante a Semana da
Pátria, atividades que envolvem

...

todos os alunos do Colégio. Este
-

ano foi diferente, a escola

juntamente com os professores,
alunos e pais, aliou a educação
ambiental com a data cívica. Para
a professora de química, Karmem
Schwartz, que organizou o evento
j�ntamente com os demais
coordenadores e professores e a

diretora educacional Vivian
Lawin, esta conversa sobre.omeio
ambiente já acontece há tempo,
mas chegou a hora de fazer algo
concreto. "Ser patriota não é

apenas torcer pela seleção é cuidar
da Pátria. Temos que cuidar do
que está acontecendo nas nossas

casas e escolas, ou seja, no

ambiente que vivemos", salienta.
Nas oficinas os alunos

interagiram e expressaram o que

pensam sobre o tema, pormeio de

redações é desenhos. Conforme a .

. estudante, Larissa Setoguchi, os
estudantes revelaram o que

podem fazerpara contribuir com�
meio ambiente. "O importante é

ter consciênciadas nossas atitudes.
Se cada um fizer a sua parte dará
resultado", considera Larissa. -

Já 'as palestras foram
ministradas por profissionais da
área ambiental e alunos que
desenvolveram projetos relativos
ao tema. A ambientalista do
Instituto Rã�Bugio, Elsa Woehl,
esteve n9 evento para falar sobre
a preservação da Mata
Atlântica."A Semana da Pátria
não é só desfilar Omeio ambiente
deve ser associado a tudo não só
em datas comemorativas. O

respeito deve ser praticado todos
os dias", aponta Elsa. (GR) •

Ppixpr npga irregularidadps
no caso dp px-funcionários

-c, GUARAMIRIM
O prefeitoMarioSérgioPeixer

decidiu se pronunciar sobre as

denúncias realizadas na quarta
feira que culminaram com a

instalação de uma Comissão
Processante e declarou que não há
irregularidade no processo dos ex
funcionários do hospital Santo
Antônio.Háentre os casos citados,
pleito individualemvalorpróximo
a R$ 200 mil, que não pode ser

quitado sem os devidos
.

esclarecimentos em trâmite no

Tribunal Regional do Trabalho.
.Peixer ressalta que todos os casos

questionados são relativos a

administrações anteriores ao

primeiromandato, assumidonadia
1º de janeiro de 2001. De acordo
com a assessoria jurídica, os

servidores contratados trabalha
vam sem concurso e entre eles,

alguns jáhaviamse aposentado.Em
razão destas irregularidades, o

MinistérioPúblico determinouque
se fizesse concurso público.

ACUSAÇÕES ' As de
núncias contra o executivo

municipal, sãode irregularidadesna
LDO (Lei de Diretrizes Or

çamentárias) deste ano que
deveriamconstaropagamento dos
ex-funcionários do Hospital Santo
Antônio. Consta tambémapedido
de afastamento de dois fun
cionários públicos que eram

membros da comissão de Licitação
da Prefeitura, mas em virtude de
supostas irregularidades, pediram
afastamento das funçõesA
Comissão Processante é formada
por João Vick, PMDB, como
presidente, Alcibaldo Germann,
pp,comorelatoreoMarcosMannes,
PSDB,comomembro. (OA)

Prpfpitura invertp sentido do
fluxo pm partp do Calçadão
JARAGUÁ DO SUL
A secretaria de Urbanismo

inverteu ontem o sentido do

Calçadão no trecho entre as ruas

Getúlio Vargas e Quintina
Bocaiúva (Grafipel). Amudança
aconteceu a pedido da CDL
(Câmara de Dirigentes Lojistas),
para aumentar o movimento no

comércio local. A Prefeitura
também instalou semáforo entre
a Procópio Gomes de Oliveira e a

Marechal Floriano Peixoto (em
frente ao Banco do Brasil). ''A.

instalação desse sinaleiro vai
eliminaroproblema dosmotoristas
que não respeitam os pedestres",

comentou o secretário de Ur
banismo,Afonso Piazera.

Agora, quem pretende entrar

no Calçadão'pode fazê-la por três
ruas: Quintina Bocaiúva (à
esquerda), Expedicionário Antô
nio Carlos Ferreira e Expedido
nário Gumercindo da Silva. O

. proprietário da lanchonete
Veneza, Daniel de Nascimento,
29 anos, aprovou amudança. Já o
funcionário dos Correios, Gilson
Cendes Júnior, 29, acredita que a

mudançavai complicaro trânsito.
"O engarrafamento no sinaleiro
(em frente à Flash Studio) já está

grande", reclamou.
CÉSAR JUNKES

Alteração de sentido deixou o trânsito lento ontem no Calçadão
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BRASil SEM PORTUGAL

. Os maçons, com respaldo
popu�ar, foram fundampntais

no movimpnto spparatista

DA REDAÇÃO
.

Dois episódios históricos

muito próximos, oDia do Fico e

o Grito do Ipiranga, distantes
apenas dez meses um do outro,

ocorridosnoanode 1822, urnem

janeiro o outro em setembro,
marcaram simbolicamente a

emancipação brasileira do
domínio lusitano, encerrando
322 anos de colonização por

tuguesa na América.
A presença da família real a

no Brasil, desde 1808, e a

permanência do herdeiro do
trono depois da volta de dom

João VI para Lisboa, em 1821,
terminaram por amortecer um

movimento separatista violento
e desagregador como ocorreu no
restante do continente. Isto.

permitiu que apenas com dois

gritos, o do Fico, mais baixo, e o
dci Ipiranga, mais sonoro, o

Brasil-atingisse a tão desejada
autonomia sem os tormentos de

I \

PERFil DOM PEDRO I

_ Dom Pedro nasceu em 12
de outubro de 1798 na sala
D. Quixote do palácio de

Queluz, próximo a Lisboa. Era
filho do futuro rei de Portugal,
D. JoãoVI, então príncipe re
gente, e da infanta Carlota

Joaquina, filha de Carlos N
da Espanha. Pedro de Alcân
tara Francisco António João
Carlos Xavier de Paula Mi
guel Rafael Joaquim José
Gonzaga Pascoal Cipriano
Serafim de.Btagança e Bour

bon, seu nome completo, foi
o primeiro Imperador do Bra
sil. Pelo seu governo de abso

lutismo, acabou por perder a
popularidade e prestígio,

uma guerra de independência
prolongada e sangrenta e sem

ver-se dividido em dezenas de

republique. Por duas vezes

seguidas as Cortes de Lisboa o

chamaram.

Queriam o príncipe dom Pe

dro, regente e capitão-general do
Brasil, de volta a Portugal. Por
duas vezes ele negou-se a ir. Na

primeira vez, deu-se o "fico",
quando ele, no dia 9 de janeiro
de 1822, na varanda do palácio
do Rio de Janeiro, acatou o

manifesto com milhares de
assinaturas que o presidente da
Câmara da Capital, José Cle
mente Pereira, apresentou-lhe
implorando para que ele não

partisse.
Na segunda vez, em 7 de

setembro do mesmo ano, deu-se
a independência às margens do

. riacho Ipiranga, emSão Paulo.
Um grito numa sacada, outro
grito, mais alto, num riacho

"Laços fora, soldados! Indepen
dência ou morte!", insuflados

pelas lojas maçônicas e pelo
povo fizeram o Brasil indepen
dente. (Fonte: Wikipédia)

principalmente entre as elites

diante da dificuldades finan
ceiras. O que o levou a abdi
car do trono em 7 de abril de
1831. MorreuemPortugal,para
onde tinha voltado, de tuber

culose, em 24 de setembro de

1834.O seu coração foi doado,
por decisão testamentária, à

Igreja da Lapa, da cidade do

Porto, onde se encontra conser
vado, como relíquia, num
mausoléu na capelamor da
igreja, ao lado do Evangelho.
(Fonte:Wtkipédia)

't
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Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado re1JJmbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse inslante.

-,-----.. I Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso petta a própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vivido
De amor e de esperança à terra desce,

. Se êm teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentl,
Pátria amada,
Brasil!

Dettado etemamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;

, (
"Nossos bosques têm mais vida",

GLDSSARIO "Nossa vida" no teu seio "mais amores."
-----------------------------i Ó Pátria amada,

MARGENS PLÁCIDAS MÃEGENTIL Idolatrada,
"Plácida" signrtica serena, calma. Esse é o tom desses A "mãe gentil" é a pátria. Um país que ama e defende Salve! Salve!
versos. Ao contrário do hino de outras nações, o nosso

.

seus ''filhos'', os br iras, como qualquermãe.
não fala em guerras.

Brasil, de amor etemo seja símbolo

IPIRANGA FLORÃO
O lábaro que ostentas estrelado,

É o riacho junto ao qual D. Pedro I teria proclamado a "Fiarão" é um omato em fomna de flor usado nas E diga o verde-louro dessa flãmula

Independência. D Ipiranga nasce junto ao zoológico da abóbadas de construções gran sas. O Brasil seria o
- ':Paz no futuro e glória no passado."

cidade de São Paulo.
.

ponto mais importante e vistoso a América. Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentl,
Pátria amada,
Brasil!

f

PENHDR GARRIDA
Usado de maneira figurada, "penhor desta igualdade" é
a garantia, a segurança de que haverá liberdade.

IMAGEM DDCRUZEIRD RESPLANDECE
O "Cruzeiro" é a constelação do Cruzeiro do Sul, que
brilha, ou respíancece, no céu.
IMPÁVIDD CDLOSSD
"Colosso" é o nome de uma estátua de enomnes
dimensões. Estar"impávido" é estartranqüilo, carne.

Enfeitada, que chama a atenção pela beleza.
LÁBARD
"Lábaro" era um antigo estandarte usado pelos
romanos. Aqui é sinônimo de bandeira.

CLAVAFDRTE
Clava é um grande porrete, usado no combate

corpo-a-corpo. No verso, signrticamobilizar um
exército, entrar em guerra.

HINO NACIONAL
l.eIra: Joaquim Osório Dúque Estrada
Música: Francisco Manuel da Silva

BAND'EIRAS BRASILEIRAS - DA COlÔNIA AO IMPÉRIO
Bandeira da Ordem de Cristo Bandeira de D. João III Bandeira do Domínio EspanholBandeira Real

(1332 a 1651) (1500 a 1521) (1521 a \tS16) (1616 a 1640)

Bandeira da Restauraçáo Bandeira do Principado do BrasH Bandeira de D. Pedro II, de Portugal Bandeira �eal SêCulo xvn

(1640·a1683) (1645 a 1816) (1683 a 1706) (1600 a 1700L

Bandeira do Reino Unido de Portugal
Brasil e Algarve Bandeira do Regime Constitucional

(1816 a 1821) (1821 a 1822) (1822 a 1889) 15 a 19 Nov 1889
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A Fundação Jaraguaense
Meio Ambiente está com ai;

inscrições abertas para o concurso "Dê um nome à mascote da

Fujama" até o dia 25 de setembro. A promoção é direcionada à

estudantes do 1 º'?o 9º ano do Ensino Fundamental das escolas
municipais, estaduais e particulares de }araguá do Sul.' Cada.
estabelecimento de ensino escolherá apenas um nome para a·

mascote, que deve ser entregue' na sede da Fujama, no Bairro

Jardim São Luís. Ela informa que os critérios usados no

••••• __ o __••• �••

;
__ �.�jlllgamentD...s.ão_ criatividade•.relação. C_o.rrLmeio arnbíentez.L.

originalidade, clareza e coerência do nome. A divulgação do' .

resultado ocorrerá em 27 de setembro. O prêmio para o vencedor
é uma câmara fotográfica digital.

.Valorização do Idoso
A 6ª Semana de Valorização do Idoso inicia no dia 20

de setembro com um dia inteiro de atividades. A
concentração será nos fundos da Igreja Matriz São
Sebastião a partir das 8 horas, quando todos vão em

passeata para a Praça Ângelo Piazera. O tema deste ano
é "Cuidar da Saúde é cuidar da vida". Até às 13 horas os

idosos poderão fazer exames de colesterol, hipertensão,
, glicemia, câncer demama, entre outros. Além de 'aulas

" de ginástica, massagem, orientações sobre previdência
social, exposições e apresentações de oficinas. Entre os

colaboradores do évento estão a Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Secretaria de Desenvolvimento Social e Família,
Centro de Convivência da Terceira Idade, Secretarias
de Obras, Saúde e Comunicação, Fundação Cultural,
Casa da Serenidade, O Correio do Povo, Unerj, Sese,
.Senac, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Studio
FM, Clube de Mães, INSS, CMDI e a PolíciaMilitat

�,�.,,_.. �-_.-. '_'_'--' .. - -_ -- .. __ .. � '--.,- -_.- - ... _- ----.---,-,-_-.-

Semana do Aposentado
A Caixa Econômica Federal preparou para a primeira semana

de setembro um grande esquema em todas as suas agências para,
atender aos mais de 4,6 milhões de aposentados e pensionistas
que recebem seus benefícios mensalmente no banco. As
agências estão oferecendo serviços como medição da pressão
arterial e medição do nível e glicemia, bem como orientações e

cuidados para envelhecer com mais saúde. Em J:Í?âguá do Sui,
mi. agência Atiradores, há exposição de painéis com fotos desde
o tempo da colonização e o primeiro jornaljêmlíngua alemã. A
agência Barra Velha está oferecendo mimos aos clientes e

serviços diários prestados por uma clínica. Esse atendimento
diferenciado acontece até segunda-feira, período de pagamento
dos benefícios do INSS ..

COMUNICADO
CHOCOLEITE IND.DE ALlM.LTDA, toma público que requereu junto
a FATMA, renovação da LICENÇA AMBIENTAL de OPERAÇÃO
(LAO) nº 016 i 2005 para a atividade de Fabricação de
Produtos..do Laticínio, a ser desenvolvida à Rua Gustavo Gumz,
488, cidade de Jaraguá do Sul, informando que o prazo para

,

impugnação ou manifestação de qualquer interessado é de 20 dias
corridos após a publicação.

Fone: 3055-3022

correio.com@ocorreiodopovo,com.br

Concurso

Prefeitura entrega carros à PM
o prefeito de Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi, acompanhado:

dos secretários da Fazenda, Alexandre Alves, ede Urbanismo,'
Afonso PiazeraNeto, estiveram ontem pela manhã, no 14º
Batalhão de Polícia Militar,' onde entregou ao comandante da'

corporação, o tenente-coronel César Roberto Nedochetko, as .
'

chaves de três carros modelo Meriva. Ao custo unitário. de R$
46,1 mil, dois dos carros foram adquiridos com recursos do .

Fumpom (Fundo de Melhoria da Polícia Militar) e outro por
meio de convênio entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul e a

Secretaria deSegurança Pública.

COMUNICADO
A empresaMULTISOM DO BRASIL INDÚSTRIAE
COMÉRCIO LTDA, comunica que foram extravidos
os blocos de numeração 0001 a 1000, conforme
boletim de ocorrência nº 20929 de 21/08/07.

Treinamentos
O Centro de Capacitação de

'

Bombeiros Voluntários oferece
treinamentos e palestras. As
palestras são oferecidas
gratuitamente e devem ser

· agendadas previamente. A
empresa ou instituição deve se

responsabilizar pelo transporte do
instrutor até o local. As palestras
tratam de temas como primeiros
socorros, animais peçonhentos,
prevenção de incêndio, prevenção
de acidentes domésticos e normas

de segurança. A solicitação para
· as duas modalidades deve ser feita
pelo telefone 21 06-1013.

Festa
Acontece amanhã atradiCional
festa do Hospital e Maternidade

�Rl(fdo Textô;em Pomem'dB. O
... _.'

evento inicia às 1 O horas e o

almoço será servido às 12 horas.
. -O churrasco custaR$ 10 e o

. galeto R$ 9. Às 14h, haverá
·

música ao vivo com dupla
"Sandro eWilson. A festa .

acontece no ParqueMunicipal de
Eventos de Pomerode.

CHEGOU
NET VIRTUe E
BRASILEIRAo.
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EDU.CAÇ�O ESPECIAL

Programa de capacitação abreportas de trabalho
FOTOS PIERO RAGAZZI

ONDE O PROGRAMA É OFERECIDO?Dinâmicas dp grupo
facilitam a inclusão

p a aprpndizagpm
JARAGUÁ DO SUL
Rua Walter Marquardt, 83.9
Telefone: (47) 3372-9423
Responsável: Armando Cipriani

JOINVILlE
Rua Ministro Calógeras, 343 - 7° andar
Telefone: (47) 3431-6100
Responsável: Márcia Arruda

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O Sesi (Serviço Social da In

dústria) começou a oferecer, na
semana passada, o módulo de

"Capacitação para o Trabalho",
com o objetivo capacitar porta
dores de necessidades especiais
para o mercado de trabalho. As
aulas acontecem noSesi, nas terças
e quintas-feiras, das 18h30 às

20h45, com o acompanhamento
de uma professora de libras (língua
brasileira de sinais).

O curso, que faz parte do "Pro

grama de Inclusão da Pessoa com
Deficiênciana Indústria", temdu

ração de nove semanas e, no mo

mento, conta com a participação
de 12 estudantes �om deficiência

auditiva, física e visual. Entre os
assuntos trabalhados estão dinâ
micas sobre a cidadania, iden
tidade, expectativas profissionais,
relacionamento interpessoal e
teoria da comunicação.

O supervisor educacional do
programa "Sesi Educação do Tra:
balhador",ArmandoCipriani, ex-

Centro de Integração e Escolarização '

da Pessoa com Deficiência ,

Rua Ana Maria Hager, 71 - Centro
Telefone: (47) 3422-5054

BRUSQUE
Avenida Dom Joaquim, 588
- Jardim Maluche
Telefone: (47) 3251-8511

R�sponsável: Silvana Rebello

BARREIRAS PERSISTEM
Segundo o IBGE, cerca de

24,2 milhões de brasileiros

apresentam algum tipo de

deficiência, o que representa
14,5% dapopulação.

Em Santa Catarina, o

percentual de pessoas com

deficiência corresponde a

14,2% dapopulação total, oque
equivale a 761.564 pessoas.
Menos � 2% delas recebe

algum tipo' 'de assistência. O

resultado é q a marona

,
dessas pessoas, por apresen
tarem baixa escolaridade, tem
dificuldades para se incluírem
nomercado de trabalho.

O Ministério do Trabalho

estabelece que, a empresa que
tem entre 100 e 200 fun

cionários, deve ter 2% das

ocupações destinadas a de

ficíentes; entre 200 e 500, 3%;
de 500 a 1 mil funcionários,
4%, e acima de mil funcio

nários,5%.
A estudante domódulo de

capacitação para o trabalho,
MaristelaSalete PerottiFerrari,
33 anos, comenta que o

programa do Sesi lhe deumais
.

ânimo para enfrentardesafios.
Ela nasceu com deficiência'
visual de alto grau e só

,
consegue ler com o auxílio de

lupa e material de leitura.

plica queo alunonãoprecisa estar,
trabalhando para participar e que

'

a capacitação é bancada por

empresas da região. Por meio de

equipamentos especiais, os alunos

aprendem matemática aplicada,
produção textual, espanhol, inglês
e arte. "A metodologia e os re

cursos são adequados ao tipo de

defieiência de cada estudante",
destaca Cipriani.

Omódulode "Capacitação pa
raoTrabalho" foiplanejado apartir

domapeamentodoperfildapessoa
comdeficiência nosmunicípios de
Santa Catarina em que há repre
sentatividade industrial,A I?esqui�
sa, realizada no ano passado, iden
tificou o perfil e a situação eco

nômica e educacional da pessoa
com deficiência.

Segundoo IBGE (Institute B:tÇI.
sileiro de Geografia e Estatística),
existem cerca de 12 mil pessoas
com algum tipo de necessidade

especial no Vale do Itapocu,

Projeto isenta deficientes de pagar tarifa de ônibus
O prefeito Moacir Bertoldi

sancionou, nessa semana, projeto
,

do vereador [urandir Michels, o
Lika, que tem por objetivo atua

mar a lei municipal que dispõe
sobre o transporte coletivo de

passageiros. O projeto de lei, que
amplia o conceito de pessoa

portadora de deficiência física,
garante isenção do pagamento de
tarifa no serviço de transporte
coletivo regular e especial a todos
os portadores de necessidades

especiais.

física, auditiva, visual, mental,
deficiência múltipla ou çom
mobilidade reduzida,
A proposta também coloca

como pessoa com mobilidade
reduzida aquela que, mesmo não
se enquadrando no conceito de

pessoa portadora de deficiência
descrito nas categorias, tenha
dificuldade de movimentar-se >

permanenteou temporária-mente
__

- gerando redução efeti-va da

mobilidade, flexibili-dade,
.

coordenaçãomotoraepercepção.

O projeto de lei atende rei

vindicação da Ajadefi (Associa
ção Ja:raguaense dos Deficientes

Físicos) e da Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcio
nais ). Aproposta foi baseada na

Lei Federal que institui a Política
Nacional para Integração da

pessoa Portadora de Deficiência.
Pelo projeto de lei, é consi

derado portador de deficiência
aquele que possui limitação ou

incapacidade parao desempenho
de atividade, seja deficiência Lei amplia conceito de deficiência e garante gratuidade no transporte coletivo

)
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Tom Reilly (Zach Braff) tem

enfrentado dificuldades
�

com

sua carreira (ou com a falta

dela), e quem. prgvém o sustento ga fa
iníHa é sua esposa,Sofia (Amalld�Peet),
uma conceituada advogada. Com o

nascimento do primeiro filho, o casal

sente-se obrigado a assumir papéis mais
tiadicionais ·e a-se de N ork

a cidade n lSofia'ê'

se a sua nova posição é constante!Uente
sabotado por Chip Sanders, a estrela
executiva da agência (jason Bateman).
Chip, um mulherengo paraplégico que
senÊy atraçâo porSÔfiá desde os teífipqs
de escola, é o queridinho de Bob, con
siderado por ele uma verdadeira "ra-:

posa" para os negócios.

-,

Sexta é dia de Café espresso com deliciosos doces e

salgados em um ambiente climatizado, só

na DOCE SABOR CON-FEITAR�!"

aqui!

Cine Shopping 3
O Ex-namorado
da minha mulher

(14h, 15h40, 19h30-
Sex/Sáb/Dom/Qua)
(15h40, 19h30-
Seg!Ter/Qui)

}
.

�
miss LOllS
L OVEWEA R
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FEIJOADA
O secretário de obras da

Prefeitura de Jaragua, o

engenheiro civil Alberto

João Marcatto, recebe hoje
open house, todas as suas

amizades na Lagoa da

Marcatto para comemorar

em grande estilo, com uma

feijoada daquelas, a idade

nova.

TIMTIM
Ontem, com big festa na

Flora e o Botequim, a

moderna empresária
Solange Maria Neto

promoveu festança das
boas. Com direito a jantar
requintado, DJs e todos os

quesitos que fazem uma

festa de bom gosto. O frege
foi para comemorar seu

aniversário que acontece

amanhã, dia oito de
setembro. Os nossos

maiores cumprimentos.

CURIOSIDADE
A notinha que coloquei
ontem, sobre a pesquisa
que Moacir Bertoldi
encomendou e que aparece
o nome do empresário Raul
Driessen, como um ótimo

nome para ocupar um

espaço na prefeitura de
[aragua, instigou os mais

curiosos do meio político.
Recebi vários e-mail e

telefonemas querendo ter

acesso à cópia da' pesquisa.
Calma gente! Semana que
vem todos poderão vê-la.
Agora, é o. seguinte: tem

gente que achava que estava
podendo e tá feio na

tabela ...

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
O empresário Luiz Rogério
Povoas, o Léca da Wizard.
Idiomas, juntamente com o

craque Falcão, está

movimentando em

[araguá, através de alunos
da escola e amigos, uma

campanha para arrecadar
verba .

para enviar ao

Hospital de Câncer

Infantil, do Instituto
Boldrini, de Campinas, um
dos maiores complexos da
América Latina. Luiz
Povoas, que tem na família
um caso da doença, se

emociona'sempre que toca

no assunto. Por isso se

esmera o máximo possível
para arrecadar fundos,
embora às vezes poucos.
Mas como ele mesmo diz:
"Faço minha parte e é _de
Coração". Bola branca
garoto!

SOCIAL

A empresária Solange Maria Neto, festejou ontem com os amigos, na Flora

Botequim, seu aniversário que acontece amanhã

BIERBUDE
Hoje à noite quem movimenta a musicalidade na Choperia Bierbude, no

ShoppingBreithaupt, é a banda Strutura.Vale conferir!

O SALVADORDA PÁTRIA
Será o Surfista Prateado? O super Homem? Quem sabe o Capitão

.

Gay??? (Esse último, mais provável!) Não sei, mas tem um presidente de

uma entidade local, que não pode ver um microfone. Tem solução pàra
tudo;e resolve qualquer contenda. Só que o excesso de entevistas (diárias)

já está enchendo o saco dos ouvintes de uma emissora locaL Volto ao

assunto.

FEIJOBEIRA
No próximo sábado, 15 de setembro" o pessoal bacana da diretoria do BeiraRio

Clube de Campo, movimenta mais uma feijoada no Clube: a Feijobeira.

III DICA DE SEXTA
Tomar um chope Borck no

MeuBoteco

" FRASE DO DIA
"O segredo da felicidade é

saber cair nas tentações" -

Anônimo
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Disque�tresa
3275-1689

<,

RESTAURANTE E LANCHONETE

lffiJ1TiLíRiY(J@�
��l¥J

Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netono. corn, br)

If TE CONTEI!
A revista Nossa, que estampa na capa o ator global Ricardo Tozzi,

Dany Bananinha e este colunista, já está nas bancas. São 22 páginas
com fotos da 6aFeijoada doMoa. Vale a pena conferir!

Ontem o boa gente e empresário da noite jaraguaense, Orácio

Shopping, recebeu todos os amigos no pátio externo do Chope
Club, para comemorar a estréia de seu aniversário.

No sábado, a Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,

promove sua tradicional churrascada. O valor do convite é R$ 10,00,

O casal boa praça de Corupá, Reinaldo eMiriam Taufenbach, está a

mil ultimando os detalhes para as bodas de prata que será

comemorada com toda pompa que tem direito no próximo dia 22 de
setembro.

Adorei o mimei que recebi do casal Cíntia e Rafael Gargioni. Eles
casaram-se no último Sábado (01). Quem entregou a lembrança foi a

.

mãe dela, senhora Isaura Silveira. Valeu!

Hoje, a partir das llh e 30 min, a turma da 2a Fase do Curso de RH

da Fatej promove na Igreja Evangélica Luterana, na Ilha da Figueira,
em frente ao Posto Pérola uma excelente feijoada, A renda é prol dos
futuros formandos. O valor do ingressso é R$ 8,00

.

E o meu abraço de hoje, cheio de energias positivas; vai para o amigo
e vereador de Corupá, Loriano Rogério da Costa, o Kutcha, que ele

ao lado da vereadora Bernadete Correia Hillbrecht, foram perfeitos
anfitriões, durante o encontro de confraternização, em nosso último

encontro na "capital da banana".

Embora um pouco atrasado, registramos hoje com todo carinho o

anivest 'o do amigo Cadu da Academia do Chope. Nossos maiores

cumprimentos,

7S lOSS/ 993Z.oSOZ

o empresárioMário Sérgio com a esposa deram rasante na

6aFeijoadadoMoa
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso
-(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- SeX/Sáb/Dom/Qua)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Seg/Ter/Qui)

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

• Cine Shopping 3
O Ex-namorado da minha mulher
(14h, 15h40, 19h30 - Sex/Sáb/Dom/Qua)
(15h40, 19h30 - Seg/Ter/Qui)

O Ultimato Bourne
(17h20, 21 h1 O-Todos os dias)

JOINVILLE-

• Cine Cidade 1
.

Os Simpsons (Dub)
. (14h1 0, 16h, 17h50 - Sex/Sáb/Dom/Ter/
Qua)
(16h, 17h50 - Seg/Qui)

Espíritqs 2

(19h40, .21 h30 - Todos os dias)

• Cine Cidade 2
A Volta do Todo Poderoso (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21h - Sex/
Sáb/Dom/Ter/Qua)
(17h30, 19h15, 21 h - Seg/Qui)

• Cine Mueller 1
Os Simpsons (Dub)
(14h30, 16h30, 18h30, 20h30 - Todos
os dias)

• Cine Mueller 2
Cidade dos Homens
(14h15, 19h15 - Todos os dias)

O Ultimato Bourne
(16h50, 21 h40 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h, 16h15, 19h, 211:)20 -

- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A Hora do Rush 3 (Leg)
(15h, 17h, 19h30,21h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Os Sinipsons (Dub)
(14h30,16h30,18h30,20h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3'

Licença para casar

(14h40, 16h50, 19h,21h10
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Cidade dos Homens
(14h10, 19h10 - Todos os dias)

O Ultimato Bourne
(16h20, 21h20 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Paranóia
(16h40, 21 h40 - Todos os dias)

Primo Basílio
(14h20, 19h20 -Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h50, 17h10, 19h40,22h
- Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O.D,IA DE HOJE
SANTO
São Clodoaldo
Santa Regina

. São João de Nicomédia

.I

1776
O American Turtle torna-se o primeiro
submarino a ser usado com fins militares, '

ao colocar um explosivo no barco
britânico Eagle, durante a guerra de

independência -dos EUA.

1822' -

Prooarnaçáo da i�pendência do Brasil.
_ .

1986 - .

'

O presidera do' Chile, general Augu$to
Pinochet, escapa de um atentado em que
morreram cinco guarda-costas.

2000
A polícia. colombiana apreende um

submarino em construção que seria
utilizado por traficantes para transports;
drogas.

2004
Terremoto'de 6,5 graus na escala Richter,
intensidade incomum na região, atinge
14 províncias argentinas, além da capital,
Buenos Aires.

PREVISÃO DO TEMPO'

BN/SC podp rpalizar Fpira dp

Subcontratação pm Jaraguá
A Bolsa de Negócios de Santa Catarina havia realizado em

agosto de 1987, na Escola Técnica Tupy, em Joinville, 090
Encením de Subcontratação Industrial, juntamente com o 150
Encontro de Técnicos Regionais, segundo a edição de 29 de

agosto a 4 de setembro daquele ano. O então diretor e

representante da Bolsa de Negócios em Jaraguá do Sul, Heins
Edgar Raeder, da Metalúrgica Industrial Henipe e Raeder
Plásticos, informava que a participação das empresas

.

associadas havia sido muito boa. Raeder declarou ainda que
por solicitação de empresas jaraguaenses, estava viabilizàndo
a realização de uma Feira de Subcontratação. A Feira

.

propiciava excelentes negócios dentro das áreas de mecânica,
metalúrgica, borracha, plásticos é afins.

Mande sua foto para o Extra,

extra@ocorreiodopovo.com.br
Or·.

.p.'

Flagrada durante a refeição uma lagartixa foi clicada por
Jeferson Wolney. Segundo o leitor a lagartixa ficou nesta
mesma posição por quase 21 horas. Que resistência!

.

UTILIDADE PÚBLICA
CURSO
O curso de "Capacitaçãó para
profissionais do volame" será
oferecido de 15 a 22 de set!)mbro, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Inscrições pelo fone 3275-7059.

CONVENÇÃO
A'IY:V Convenção dos
Contabilistas de Santa Catarina
acontece de 19 a 21 de setembro,
no Centreventos Cau Hansen,
em Joinville.

7/9
Alan G. de Macedo'

-Ana Emilia Puende

Belmiro Bernardino
- '

Carlos Afonso Schmit

Carlos Alberto Vieira

Cristiane Voigt
Danilo C. Simon

Édina Maria V. Dellani

Eliane Petry Lehnert.
Henrique Fugel Filho

Ingraldo Gruetz

Isolete Berti Pchoeidf

Juliana Garcia

Karin C. Newoenhoss
Lauro Redmerski

Leia M. Dalpiaz
Lucas Martin

Marcia Luiz Alves

Maria da-Graça
Fernandes da Silva

OrlandoWarginoshqe
Patrícia Morgado
Simone Szirkowski

BAILE
Nesse sábado, dia 8 de setembro,

.

às 22h30, acontece o 10 Moto Baile
de Massaranduba, no Pavilhão "B"
da Fecarroz, A animação é do grupo
Raça Fandançuelra.

<,

\

.�
�
.L�GES

MiN: 13"1 MÁ)(; 28"

o Tempo estável em Santa Çatarin�
A frente se afasta para o mar, mas ainda
deixa muitas nuvens, com aberturas de
sol e COndições de chuva isolada com
trovoadas no Planalto Sule Litoral Sul.

-

Nas demais regiões, condíções de
'

pancadas isoladas de chuva a partir da
tarde. Temperatura estável com

sensação de ar abafado.
r

� Jaraguá do Sul e Região

i��6r�E�(fT�t��t;1
..

li:�6
Sol corri nuvens I Sol I Sol com nuvens ! Sol com nuvens

� Fases da lua

MINGUANTE CHEIA

\) 3/9

NOVA CRESCENTE

11/9. � 19/9

,�
�

.

.'JARAGUÁ
DO SUL

MiN: Há ! MÂX: 2íl�

Ô
FLORIANÓPOLIS
MiN: 18"; MÁX: 26'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCORREIO00POVO EXTRA SEXTA-FEIRA, 7 dp sptpmbro dp 2007 111

Eterna Magia
Zilda esconde o anel. Conrado diz ao pai
que ele tomou a decisão correta e avisa

que Eurico vai entrar com um hábeas

corpus. Eva conta sobre a separação e

diz a Pérola que vai até o fim para ser

perdpada e salva. Peter ameaça Nina,
caso ela decida desistir da vingança
contra Conrado. Zilda faz uma ameaça
velada a Clara. Pérola diz a Eva que
Clara é especial e Zilda talvez não

consiga atingi-Ia. Eva lembra que um

dia viu Mauro saindo da casa de Zilda.

Evápede que Marques investigueMauro.
Nina diz a Eva que não pode realmente

andar e só podeser eteno do anel. Clara

faz Eva'encontrar o diário de Marta

Sete Pecados
o delegado diz a Beatriz que Dante só

ficará totalmente livre se Marcelo

confessar. Miriam Pede que Adriano

consiga um emprego para Xongas.
Hércules garante a Aquiles que cana

- não �é-"Qtlem'ele pensa,. - Ág-atha quer .

encontrarMarcelo antes da polícia.War
pede que Romeu lhe empreste dinheiro·

para começar um negócio. Romeu fica
feliz em saber que Vttor quer trabalhar e
concorda. OtJlia diz a Teobaldo que basta
provar que Adriano não é neto de Romeu

para separá-lo de Juju. Gabriel avisa
Custódia que Guilhenmina, supervisara
de todos eles, chegará ernbreve.

Paraíso Tropical
Outro preso defende Ivan que é libertado,
por uma ordem do juiz. Olavo combina
com Lutero de colocar Ismael como .

cozinheiro da casa de Antenor, para ser

um informante deles. Ivan pede ajuda a

Tatiana para recuperar algo que deixou em
seu apartamento. Antenorcontrata Ismael.
Joana entrega o dinheiro a Cadelão. Cássio
a encontra e ela acaba contando a verdade.
Ivan pede que Bebel se 'alie a ele para
derrubar Olavo. Paula se revolta ao ver a

manchete do jomal apontando-a como

culpada pela morte da irmã.
---

luz do Sol
Leonardo promete abrica tentar investigar'
a morte de Dona Neuza. Lorena diz a

Valadares que está analisando os

documentos e procurando descobrr se há
provas que os incriminem. Drica pede
desculpas a GeariJi pelas grosserias que.
ela fez com a amiga. Lorena vai à Casa de
Repouso Angélica e entrega um cheque.
Leonardo vai à Casa de Repouso atrás de

informações sobre Dona Neuza. Vicente
vai à academia ver o treino de lsabala e a

incentiva. Tom descobre. qUe a ex-sogra
nem se lembra mais da promessa que ele.

.

�ez de não se casar com outra.

. Caminhos do Coração.
Na salade reunião da Progênese, Ora.
JÚlia.revela que Dr.Walkerfoi envenenado
Como Sócrates. Todos concordam que
as experiências genéticas feitas no

.

Guarujá não podem vazar, ou o escândalo
POderá levar o grupo à falência. Guiga
permite que Ângela deixe as asas

�rescerem, já que ela não poderá mais ir
a escola. Ramon liga para Eric e relata
que está com medo de matar a menina
(Tati), pois ela não é normal. Helga tenta
seduzir Eric, mas ele está preocupado
com Ramon e nem lhe dá bola. Gúdi
comenta com Maria que Dr. Sócrates
deixou um bilhete em código.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

DECLARAÇÃO
Fani soltou a língua em

entrevista à TVDia, do
jornal O Dia. No papo, a
ex-BBB declarou que só

quis ficar com Alemão

porque ele era a única

opção da casa. "O Alemão
tinha o perfil de pessoa
por quem eu me

interessaria e estava na

casa. Se não fosse ele,
não teria outro. Agora, aqui
fora eu tenho várias

opções, o mundo é

grande", declarou a sister.
Então tá.

DEDICAÇÃO
Natália Guimarães finalmente
está treinando como

gostaria para sua próxima
apresentação, amanhã, no
"Dança no Gelo", do
"Domingão do Faustão". Ela
adiou alguns trabalhos e tem
conseçudo treinar cerca de
cinco horas por dia com seu

professor, Anderson Borges.
"Natália é mUIToperfectionista
e não vai querer fazer uma
apresentação ruim", conta
Carta Grotto, assessora da .

mineira.

�!�O�lfn�Lucian�
Pavarotti, morreu na

madrugada de ontem aos -

71 anos, em Modena, na
Mlia. Amorte foi decor
rência de câncer no pân
creas. Considerado um
dos maiores cantores líri
cos, Pavarotti estreou na

ópera em 1961. O tenor foi
nomeado Embaixador da
Paz porterconseguido
arrecadarfundos de ajuda
humanitária para a ONU
mais do que qualquer
outro cidadão.

.

PERSONAGEM
Após interpretar o jovem
Rafael em "Páginas da Vida",
Pedro Neschling vona às
novelas em "Milagre do

Amor', nova trama das seis
deWalter Negrão, naGlobo.
Mas, desta vez, nada de bom

'. moço. O atorviverá Diego,
" um rapaz ambicioso. "Ele quer'

-

crescer na vida de qualquer
maneira", contouPedro ao SITe

Ego. Pedro passou por uma
mudança no visual, na trama
aparecerá com cabelos mais
curtos e usando bigode.

SUDOKU

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

- um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

SoLução' ,

'-Após uma bateria de exames em uma criança doente, o médico diz

para a mãe, uma bela morena:
- O seu filho tem-anemia, diabetes, febre reumática, bronquite,
sarampo, catapora, cachumba, asma, gastrite, sinusite, falta de

cálcio, fósforo, potássio, vitaminas A, B, C, D e E...
-

- Meu Deus! - exclama a mãe, assustada - E o que o senhor me

aconselha fazer? .

- Bom, vá até àquela sala e tire a roupa.
• Tirar a roupa? - pergunta ela - MáS o problema é com o meu filho,
Doutor!

.

- Pois é! O seu garoto não tem mais jeito! Vamos fazer outro!

Vencedor de, corrida
Dois amigos se encontram:
- Caramba! - diz o primeiro - Que relógio
legal você comprou, hein?
- Não comprei não ... - responde o amigo
- Ganhei em uma corrida!
- Que legal, cara! E quantas pessoas
participaram dessa corrida?
- Três!
- Só isso?
- É ... Eu, o antigo dono do relógio é um policial!

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

1 2 6 9 7 4 3 8 5

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

5 9 1 ,7 2 6 8 4 3

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

Leão (22n a 22/8) .

o leonino receberá a Lua em seu signo esta tarde. Aproveite o feriado e dedique seu tempo a si
mesmo. Você pode ter dúvidas sobre sua melhor atitude, principalmente em relação aos que contann

com sua ajuda. Procure ficar um pouco só. Agora não é momento de tomar atttudes precipttadas, .

então, muita calma nesta hora.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Se você puder passar parte do seu dia de feriado em casa, um pouco mais recolhido na sua

intimidade, ou num contexto onde possa se sentir acolhido, será muito positivo para seu equilibrio.
,,� - Seu lado-emocionat'é--bastante agitado;'e a-lua-fora'de curso até as duas-da-larde diz-que-não é'um-'

dia para correr o risco de se expor impulsivamente.'
.

TQ_uro (21/4 a 20/5)
Como a Lua ainda estará em Cãncer até as 14h, em posição chamada fora de curso, o momento não

é muito favorável. E fundamental que você use de temura e ao se comunicar com todos à sua volta,
principalmente com seus irmãos ou vizinhos, O que o dia lhe solicita é mais liberdade e também muito

e cuidadp na sua forma de falar.
.

Gêmeos (21/5 a 20/6) .
,

Leveza, descontração é com você mesmo, não é geminiano? E é exatamente desse jeito que você
deve levar esta manhã, pois a Lua estará fora de curso e não vai ajudá-lo a conectar-se com nada.

Depois das 2 da tarde poderá marcar çompromissos e se cornprpmeter com algumas questões
importantes mesmo sendo feriado.

-

Câncer (21/6 a 21m
Ainda bem eu hoje é feriado porque a Lua fica em seu signo até à tarde e estará fora de curso o que
o deixa mais ansioso e preocupado 'à toa: O melhor seria usar sua sensibilidade, fazendo coisas que
lhe agradam. Aproyette ainda as energi'

.

do dia para cuidar de si mesmo como se você fosse sua

própria mãe.

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

Vi'la bem neste feriado. O contato .que tiver hoje com amigos próximos será muito rico e lhe trará
boas surpresas. Agradeça pelas amizades sinceras que aparecem em sua vida. Saiba também que o

carinho e retribuição, da sua parte, também são fatores fundamentais para alimentar estes laços.

Libra (23/9 a 22/10) ,

Todos querem seu colo neste dia, pelo menos no periodo da manhã enquanto a Lua ainda estiver fora
de curso em Câncer. Você aparece como aquele ser que consegue conciliar todos os conflitos da

vida, Mas é preciso que você saib� como lidar com toda esta energia. Mostre a eles que seu espaço
íntimo também precisa ser respettado e privado.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Com os.aspectos celestes tocando seu mapa ainda até as 14h, o que está precisando é de fé. É hora.
de expandir seus horizontes e para que isso aconteça, você precisa acredttar que a vida apresenta -,

sempre novas oportunidades. Se mantiver sua vibração elevada, superará seus medos e conseguirá
ampliar seus canais de energia para seu sucesso.

Sagitário (22/11 a21/12),.. .

Até à tarde o dia pede maior aprofundamento em assu'\?os que ainda lhe trazem um certo
desconforto, ou mesmo algum receio. Para superá-lo, é necessário estar aberto às mudanças que
vierem, sem resistência. Tenha fimneza sobre o que quer e verá como os resultados positivos
chegam logo., Descanse neste feriado para encontrar esse equilibria..

Capricórnio (22/12 a 21/1 )
Coma Lua entre sua casa 7 e 8 hoje tudo indica que o reservado capriComiano poderá viver um dia d�
amor-intenso . .Num feriado como o de 'hoje, aproveite o período da tarde para viver um beta romance

.

com aquela pessoa dos seus sonhos. Esteja disponível para o que tem a lhe acontecer de bom. Só'
assim se libertará de algumas travas que o tem prejudicado.

.

�quário (21/1 a 18/2)
E possível que esta tarde, a posição da Lua no signo oposto ao seu o atinja com fatos

surpreendentes e eles possam acontecer na sua vida amorosa. Esteja aberta aos imprevistos e

mostre-se mais romântico. Procure se vestir de um jeito mais sensual, mesmo que queira manter a

excentricidade. Aproveite as boas vibrações do dia.

Peixes (19/2 a 19/3)
o dia de hoje, feriado nacional, está super propício para você namorar e viver seu famoso lado
romântico com quem ama. Acredite que seus sonhos possam se tomar realidade. Coloque em prática
sua criatividade e fantasia na hora do amor. Estes são recursos dos quais você dispõe para fascinar a

pessoa amada.
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li QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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Saindo

bi para juventude

PAULO ALCEU
7 de Setembro

"Gosto de ver um homem orgulhar-se de seu país, mas gosto
também de vê-lo viver de tal maneira que seu país se orgulhe
igualmente dele." Abraham Lincoln....Ou seja, serve para agente
também, até porque certos políticos que transitampor aí não são

o Brasil. Então dá para se orgulhar deste pais e de muita gente .

que se esforça em tomá-lo cada vez mais verde e amarelo.

DIVULGAÇÃO

União positiva
Florianópolis precisa de uma Lei que atenda aos segmentos

que emolduram o turismo. É obrigatório. Trata-se de nossa

principal indústria. Já que houve ruídos e suspeições por conta
do projeto anterior porque não unir esforços em tomo de uma

nova lei debatida de forma transparente e madura? O que se vê

e ouve são ataques e contra-ataques, ofensas, alfinetadas, ironias
e nada de prático em defesa da cidade e de sua população. A lei
da hotelaria foimanchada que se busque os culpados e a Justiça
saberá encontrá-los através do trabalho consciente e equilibrado
da Polícia Federal e Ministério Público. Mas agora o coerente

seria reunir Executivo, Legislativo, setores ligados ao turismo,

deputados da Região, autoridades do judiciário e cidadãos para
a elaboração de uma lei que beneficie a cidade, seus moradores
e visitantes e não fique na prateleira do desvio de interesses.

Acordo
Até primeiro de janeiro do ano que vem o prefeito de Itajaí

Volnei Morastoni e o presidente da Câmara Paulo Vicente se

comprometeram junto ao Ministério Público demitir os parentes
que OCUPan1 cargos comissionados e funções gratíâcadas.OAjuste
de Conduta fOi acompanhado .pela promotora Marina Modesto

. Rebelo. Detalhe: servidor concursadomesmo sendoparente poderá
ser contratado. Exemplo que deveria valer para outras cidades ...

Vibração
Para o Democratas a posse esta semana do ministro Carlos
Alberto Direito (foto) no STF é mais um reforço na detesa da
fidelidade partidária. Acreditam que Direito garantirá o mandato
para o partido. Detalhe: Depois de 16 anos um membro do STJ é
nomeado para ocupar uma cadeira no STF.

I
,

,

;.

lá na frente
De olho em 2008 o secretário regional daGrande Florianópolis,

Valter Galina, começou a prepara-se para o embate da
visibilidade. Sabe que é importante comunicar-se e mostrar o

que vem sendo feito. Adotou nova estratégiamontando inclusive
uma assessoria de imprensa para tomá-lo mais visível.

rpdacao@ocorrpiodopo¥o.com.br

Agora foi é a vez do diretório
do PTB de Florianópolis aban
donar o partido. O ex-vereador
Michel Curi afirmou que ele e

mais um grupo vão assinar ficha
no PPS. A primeira debandada
aconteceu em Balneário Cam
boriú quando o diretório foi
dissolvido e fechou com o PP.

Ainda não aconteceu
Pelo menos até agora o ainda

peemedebista Edison Andrino
não conversou comninguémda

cúpula do PMDB. Indagado se

foi procurado garantiu que não.
Disse que está falando com

muita gente e percebeu uma

grande preocupação com a

cidade. "Vai seruma eleição para
prefeito que vai mexer' e muito

com Florianópolis."

Opinião
"Não me surpreendo com as

declarações do prefeito Dário

Berger. É da cultura política dele
chamar o Exército para resolver

problemaspolíticos.Agente sabe .

muitobem aorigemdele. Peloque
percebo está agonizante," atirou
o presidente estadual do PSol,
AfrânioBoppré.

Acompanhe esses nomes
Patrus Ananias (foto), Marta

Suplicy, DilmaRoussef, Jacques
Wagner e Tarso Genro. São os

pré-candidatos do P1' à sucessão
de Lula. Ananias comanda o

mais popular dos programas
sociais do governo e tem uma

ficha limpa que certamente vai

ajudá-lo, até porque vai pesarna
próxima eleição.

Duas perguntas
0_senhor já é candidato ao

governodoEstado? "Não sei,mas
o DEM desta vez vai ter

candidato/respondeu o senador
Raimundo Colombo evitando

antecipações. Dáparaafirmarque
PinhoMoreirae LeonelPavansão
seus adversários? "Hoje sãomeus

amigos, mas na eleição poderão
sim sermeus adversários." Reunião com embaixador, técnicos japoneses e os secretários acertam viagem

o objetivo é ampliar
(1 atendimento a jovens
que estão fora da escola

CNR/ADI
BRASíLIA

Foi lançado pelo presidente
Lula oProJovem, que deve atender
.4,2milhõesde jovensbrasileirosnos
próxímosquatros anos.Oprograrna
amplia o atendimento aos jovens

.

que estão fora da escola e sem

acesso à formação profissional e
aumenta a oferta de vagas. Serão

atendidos jovens com idade entre
15 e 29 anos que vivam em

situação de vulnerabilidade social.
Conforme o relator do Plano

Plurianual, deputado federal
Cláudio Vignatti (PT-SC), estão
previstosmais deR$ 5,4bilhões em
recursos.

AOOLESCENTE-Destina
se aos jovens de 15 a 17"anos em
situação de risco social, Ildepen
dentemente da renda familiar, ou

Articulação define
viagem do governador
BRASíLIA

Em reunião com o embaixador
do Japão, Ken Schimanouchi, nesta
quarta-feira,osecretário-executivoda
Articulação Nacional, Geraldo
Althoff, e o secretário especial de
Articulação Internacional, Vtrúcius
Lmnmertz, trataramdas detalhes da

agendá que o governador Luiz
Henrique cumprirá durante viagem

que sejam pertencentes a famílias
beneficiárias do Programa Balsa

F�. Terá duração de 24 meses
e poderá ser implantado em mais

de quatromilmunicípios
URBANO - Destinado a

jovens de 18 a 29 anos eque saibam
ler e escrever. Terá como objetivo
elevar o grau de escolaridade
visando a conclusão do ensino

fundamental. OProJovemUrbano
será implantado, no primeiro
momento, em todas as cidades
com população igual ou superior a
200 mil habitantes e terá duração.
de 18meses.

CAM)?O - Tem como obje
tivos fortalecer e ampliaro acesso e
a permanência dos jovens agri
cultores familiares no sistema

educacional. Vai garantir aos

jovens e 18 a 29 anos.
,

-1RABALHAOOR-Podem

participaros jovens desempregados
entre 18 e 29 anos e que sejam
membros de famílias com rendaper
capita de atémeio saláriomínimo.

ao Japão entre os dias 24 e 26 de
outubro. Na oportunidade, o

embaixador confirmou visita ao

municípiocatarinensedeFreiRqtrio,
duranteafestada floradadaCerejeira
amanhã e inauguração da ligação
asfáltica no domingo, 9, na mesma

localidade. O governador pretende
apresentar um perfil técnico da

qualidade da carne suína, que acaba
de receber a certificação da OlE

(Organização Mundial de Saúde

Animal) corno livre de M<Nl sem
"

vacinação.
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ESCÂNDALO NO-SENADO \_' -

.'Lula defendevoto aberto no

processo de cassação de Renan

o presidente Lula defendeu,
ontem, o voto aberto no parecer
que pede a cassação do presí
dente doSenado,RenanCalhei
ros (PMDB), mas defendeu o

.'

direito de .defesa do peemede
bistae também dós acusados no
caso domensalão.

"Nem. é irnportante dizer se

. sou a favor-ou contra ao voto se

creto. Sou a favor que o Con

.gressoNacional faça suas normas
de procedimento. Goste eu ou

.. não; êlas ex�tem". "Por mim, da' �

mesma formá que fala�'a" como
.

Lula diz,que tanto Renan, quanto osacusados domensalão, têm direito de se defender

oP6siçãÓ, se .',ti�e'sse 'numa '

"

'.
' ,.:'

.éàinissãb,qúalque��6tariaediria. écri�recurso�araqueaPolítia ' Na, quarta-feira, após ser.

.0 que:est�va voi:�ndo, inclusive'
.

possainvestigar", completou. julgado no Conselho de'Étíca.c
.rio proces�b contra Renan", Ç.Af(/J RENAN - O vice- '. proce�socontraRena,nfoienca-
�6�.:· '. presidente do Senado, Tião rninhado' a CC] (Comissão de.
"'Lwa, i:âmbé� defendeu o VifÍna'(PT;AC),devecolocat'em Constituição e Justiça) do Se-

. ,

-; re�peit:o,àó �IIm;jt¢ss�
.

democrá-. votação fia próxima quarta-feira,
.

nado. Por 20 votos a um, aCC]
.". 'tltdi'�'qs ir1v�s�?-ções�'l'Nós não

.

12, o processo que propõeacas-' concluiu pela admissibilidade _;
.

. '

Podem,osJletmitir.que as pessoas . sação :çlq senador Renan 'Cci;
.

conclusãode que. é constit�Cio.-�

�eJiiirt'��eCi3.das,<irites queopro-
.

lheíros (PMDB�AL). Mas ántes,'· ;'nal -.da proposta de perda de

'eess,º fs.t¢ja terminado. Voce a Mesa Diretora da Casa deverá mandate, que foí levada aMesa

. cóndéh� :is pessoas antes da se reunirpara analisar o assuntq. DiretoradoSenado.O pe�medé-.
d�fe�a..Todo. ser humano é ino-' , A reunião deve. ser conduzida bista é acusadode ter utilizado

cente atéprovem o. contrário. pelo petista e não pelo p�esidehte' recursos da empresa Mendes

Não sou eu que vou dar u,m da Casa, uma vez que ele é o [únior para pagar despesas pes-
veredicto. O que eu posso fazer denunciado. soais. (Agência Estado)

. O caso do presidente do
.

Senado deve set votado
quarta-feira no Senado

"
.

BRASíLIA

ções Ambientais

ECONOMIA Carlos Brandão
rPdacao@ocorreiodopovo.com.br

Mamíferos
Grande sacada publicitária da Parmalat e da agência África ao

{elançar a Campanha Mamíferos, com os mesmos atores de dez

anos atrás. A campanha, criada pela,DM9 deNizanGuanaes, foi
um sucesso na época do seu lançamento. Agora os "Mamíferos"

:Il).ostram que o leite os fez crescer bonitos e saudáveis. O objetivo
é mostrar que a família de produtos da marca também cresceu.

,

, Velocidade
o VectraGT chega mês que v�m às'concessionárias GM do

Brasil: Trata-se, da versão hacth.do Vectra, que por sua vez é

-irmâogêrneo d�Astra'vendido fiâ$uropa desde 2003. Aqui.será
, .vendido como veterano motor 2.0 flexível que gera 128 cavalos

quando abastecido com álc�oLHa:�e�á, uma versão esportiva
.barízada de .oU .. Mas pará aqueles: que esperavam -um.motor

_

mais forre, decepção. O preço deve girarem torno.de-Rf 60mil.'
,

,C) preço incluiar-condicionado, direção hidráulica e airbag, além .

Aê outros equipamentos. "Exe�utiyos da Il1Qn��dora esperam

'vender cerca demil unidades por mês.
. ..

'Sabor indigeSt1J ','
,

<,

Maisuma investidacoritraocrescimentodasexportações bfasiÍeiras�
agora, vem da Europa.Deputados lançaram na terça-feira (4). uma

campanha para que a caine bOvina brasileira seja banida daUníão
'Européia (UE). Dizem que não podem aceitar que urna "carne

potencialmente insegura" entre livremente no VelhoMundo.

PacMas ao vento
A boca realmente é o chicote da alma. Em alguns casos do

bolso e da imagem. Esta é a lição que o presidente da Philips,
no Brasil, Paulo Zottolo, aprendeu. Após sua, antológica frase,
de que se o Piauí deixasse de existir, ninguém ficaria chateado,
a empresa perdeumilhares de reais em vendas. Uma das maiores Iredes de varejo daquele Estado, as Lojas Claudino, cancelou
todos os pedidos que tinha feito a empresa.

Cautela'
.

As previsões de redução da taxa básica de juros, a chamada

Selic, foram confirmadas e na noite da última quarta-feira, foi
anunciado o percentual de 0,25 ponto percentual. Esta decisão
baixa para 11,25% a taxa básica de juros anual no Brasil, ainda
uma dasmaiores do planeta. A decisão do Copom foi balizada

pela elevação da inflação e devido as incertezas que pairam
sobre o mercado financeiromundial
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ESCOLARES: MAIS DE 2 Mil CRIANÇAS
I JuLimar Pivatto
I esporte@ocorrl'iodopovo.com.br
I

LINHA DE FUNDO
Datas das spmifinais
A Malwee ainda não conheceõ adversário da semifinal, mas já sabe quando
vai jogar. A primeira partida sera terça-feira, 11, às 18h15 fora de casa. O

jogo de volta será na seçunda-teíra, 17, às 19h na Arena Jaraguá. Se houver

necessidade de terceiro jogo, será no sábado, 22, também em Jaraguá do
.

Sul. Se classificar para a decisão, os jogos serão nos dias 24 e 30, com o

terceiro confronto (se necessário) no dia 10 de outubro. Bam lembrar que
todas as partidas terão transmissão da SporTV.

Comerciário
Começa na próxima quinta-feira, 13, o
Torneio de Futsal do Comerciário, em
comemoração aos 61 anos do Sesc.
A abertura será às 19h no Ginásio
Arthur Müller. As inscrições custam

R$ 40 e podem ser ferras nos

telefones 337t-9177 (Sesc) e 3371-
1555 (sindicato). Competição é
exclusiva para funcionários do
comércio.

Divisão Especial
A Malwee estreou bem na segunda
fase da competição. Mesclando
jogadores do juvenil com titulares, o
time venceu, em casa, São Bento do
Sul por 7x1. O segundo confronto será
na terça-feira, 11, contra Concórdia,
fora de casa. Para esta partida,
continuam os atetas de base, já que
os titulares têm a primeira semifinal
da Liga.

Bicicross
Ontem, nesta coluna, citei que a

Associação Jaraguaense de Bikers

viaja para disputar o Brasileiro de
Bicicross em São Paulo. Mas ficou
faltando o nome do jaraguaense
Vinicius da Silva. Vale lembrar que
essa -prova é organizada pela
Confederação Brasileira de

. Ciclismo, através do

departamento de BMX.

�
.., LI

Colégio Evangélico comemora, pelo quarto ano consecutivo, o título dos Jogos da Semana da Pátria

Colégio Evangélico Jaragua
é o tetracampeão dos Jesp

E a tabela?
Leitores entraram em contato com a.

coluna pedindo a tabela do Peladão,
marcado para começar na próxima
quarta-feira. Como o setor de
eventos da FME estava envolvido
com os Jogos Escolares, a previsão
é que fique pronta na segunda-feira.
Outra reclamação é a inclusão do
Vitória Futsal, que entrou depois do

prazo de inscrição.

gada. "É uma forma de coroar o
trabalho de base que fizemos

aqui", comemorou O· coorde
nador de esportes do CE), Au
gustinho Ferrari..

O Colégio Evangélico levou
o título no xadrez e no basquete,
ambos nomasculino e feminino.
O tênis de mesa masculino
ficou com a EMEF Athayde
Machado e o feminino com a

Elza Granzotto Ferraz. O vôlei
masculino foi para o)angada e

o feminino para julius Karsten.
No Eu tsal, o Albano Kanzler

.

levou a melhor entre os meni

nos e o Helmuth Duwe entre

as meninas. O São Luís foi

campeão no handebol mascu
lino e o Guilherme Hanemann
no feminino. E, na natação, a

Anna Tôwe Nagel foi amelhor
no masculino e o Bom)esus no
feminino.
A edição deste ano reuniu

cerca de 2 mil crianças' de 32 '

escolas da região. o. diretor do
CE), Leopoldo Fenner, também

São luís ficou em

segundo lugar e o·
I Jangada em terceiro

IULiMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
CRONOSPEEO

Praia Brava re,ebe
Mundial de Jet Ski

-

o Colégio Evangélico
[araguá conquistou ontem o

tetracampeonato dos [esp
(logos Escolares da Semana da
Pátria) - Troféu Geraldo Wer
ninghaus. A instituição con

quistou quatro modalidades e

somou 149 pontos, contra 81 do
Colégio Marista São Luís e 48

,
do Instituto Educacional [an-

ITAJAí
comemorou o tetracampeonato

. Começa hoje, na Praia Brada escola. "Sabemos a impor- va em Itajaí, a 4ª etapa do
tância de trabalhar o esporte

, Campeonato Mundial de
com as crianças. Estes títulos. ..

(d 2004 2007)
- .. �

Freende (manobras de Jet ski ,

e a sao consequen- .

.

disso" Íi
.'

.

nas ondas). Dentre os pilotos,
cia ISSO, ava lOU. , . - di Ivanos campeoes mun ta ,

como o jaraguaense Alessan-

Futsal masculino disputa estadual em duas categorias der Lenzi. A preocupação
ARQUIVO/CESAR JUNKES

ambiental émuito grande para
-'" � ... - . _ ...�

evitar qualquer dano à praia.
e. "Os jets usam óleo lubrifi- .

cante biodegradáve] e toda

operação de abastecimento e
<t

lavação é feita em área espe-
cial para evitar derramamento
de qualquer produtona areia",
explicou Tchello Brandão,
presidente da IFWA, entidade
que administra o esporte a

nível mundial. Os competi
dores iniciam os treinos hoje
de manhã. No início da tarde

será feita a reunião entre pilo
tos e organização e logo em se

guida a solenidade de aber
tura. As provas pré-classifica
tórias serão realizadas a partir

JARAGUÁ DO SUL
Duas categorias do futsal

masculino jaraguaense entram

em quadra hoje e amanhã. Em
casa, a equipeMalwee/CE)/FME
busca a classificação para a 4ª
fase do Estadual sub-Ió. Às 19h
de hoje, no ParqueMalwee, eles
enfrentamBlumenau e, amanhã,
jogam às 10h com Luís Alves e

às 16hcomFlorianópolis.O time
lidera o grupo com cinco pontos.

.

Já em Ioínvílle, a Aurora/CE)/
FME disputa o turno da 4ª fase,
Contra Hering, Florianópolis e

JOinville. O returno desta

competição será em Blumenau,
dias 28 e 29 deste mês.

Pierre Maxient: campeão mundial

das 14h. No sábado as baterias
iniciam às 9h. O domingo foi
reservado para as quartas de
final pela manhã e semifinais
e finais à tarde. A premiação
esta prevista para 16h.Categoria sub�15 joga em casa para buscar a classificação para a próxima fase
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campanha das duas fases e o JEC
tambémestá na semifinal. Por isso,
os jogadores convocamparao jogo
de hoje. Os ingressos continuam à

venda, pelo preço único deR$ 10,
noPostoMime.Na hora do jogo, o
valor continua omesmo.

Alémdos desfalques de Lenísio
e Falcão, lesionados, o técnico

Fernando Ferretti também não

contará com Chico e Ari,
suspensos.O fixo/ala Lecopromete
empenho totalnapartida. "O jogo
pode não valer na classificação,
mas é um clássico. Vamos nos

24/03 -- Joinville 1 x6 Malwee (1 a fase)
19/04 - Malwee 5x6 Joinville (1 a fase)

NUMEROS- ,

Jogos:
11 Vitórias

-----'----------------

Malwee:
5 Vitórias

-:.=.;:.;:=::..:....::....::.,:.::.=.:.=�
"

JEC:
3 Vitórias

Empates: 3
08/05 - Malwee Ox4 Joinville (1a fase)
21/08 - Malwee 5x4 Joinville (semifinal)
28/08 - Joinville 2x3 Malwee (semifinal)

Gols Malwee:
37 Gols

Joinville:
34 Gols

LIGA FUTSIU: CLÁSSICO EM CASA
\

Malwee com forçamáxima para entrentar o JE

23/04 - Málwee 4x2 Joinville (P fase)
02/07 - Malwee 3x3 Joinville (2a fase)
13'/08 - Joinville 2x6 Malwee (2a tase]

- J
L

Alpm d�s desfalques por
contusão, Ari l' Chico,
suspensos, não jogam

JUlIMAR PIVAITO
JARAGUÁ DO SUL

Mesmonão alterandoemnada
as posições na classificação,
clássico entre Malwee e [oinville
sempre mexe, principalmente,
com o brio dos torcedores. P: hoje,
ao meio-dia na Arena [araguá,
não vai ser diferente. O time

jaraguaense já garantiu a melhor

21/05 - Joinvme 4x4 Malwee (1 a fase)
18/08 - Joinville 5x4 Malwee (2a tase}

dedicar ao máximo porque

queremos devolver a derrota na

primeira fase lá em Joinville",
prometeu º jogador "Estamos em
umbomrnomentoenãoqueremos
perder isso", completou.

.Leco também espera que a

Arena esteja lotada. "O apoio do
nosso torcedor será fundamental.

Queremos as arquibancadas
cheias", declarou. Malwee e

Joinville fazem hoje o 12º
confronto pela Liga Futsal, desde
2003. Neste ano, o JEC venceu

uma e outra ficou no empate. Leco prometeu empenho máximo de toda a equipe no clássíco de logo m'a'

BRJNOA1{Tf
brindes e presentes personalizados

5.000 QUILÔMETROS'. _... , ... _.-•••• _ ••• _,. o •• ,h_ •.. '_.' .... .. ..

DE PATROLAMENTO
Nos últimos anos, a Prefeitura de Jaraguá do Sul fez o

patrolamento de aproximadamente cinco mil quilômetr
'

facilitando a mobilidade e o acesso de nossa

população às residências, Ao todo, 289.286 m3 de
macadame foram aplicados - é o equivalente a 30

. mil caçambas de macadame espalhado e

compactado. Até agora, foram investidos quase
R$ 800 mil na melhoria das vias de -trânsito,
Jaraguá do Sul está.crescendo
e a urbanização segue em

ritmo acelerado,

SECRETARIAMUNICIPAL
ÓE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
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