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Malwee pega a Intelli
na terça-feira em SP
o time do interior paulista será o adversário da Malwee na semifinal. Do outro lado, estão Ulbra e JEC. .PÁGINA 15

f{)TOS CÉSAR JtJNKES

NO CORAÇÃO E NA M'ENlE
o Vale do Itapocu integrou-se às comemorações dos 185 ano� da

Independência do Brasil. Nas ruas, desfiles cívicos atraíram a
�,

população. Comoern Jaraguá do Sul (foto ao lado) eGuaramirim .

• PÁGINA4

DROGAS
NEM DE"

ATENDIMENTO HUAfANIZA"DO
RESGATE SAÚDE'SOCIAL

Pensando na humanização do atendímento aos pacientes
dos hospitais que hão têm como se locomover até as

'

suas casas, a Prefeitura de Jaraguá do Sul criou O

Programa Resgate Satide SQçiaL Ao todo já são
3,719 pessoas atendidas pelo veículo disponível
à comunidade 24 horas por dia. Desde a sua

criação, foram mais de 70 mil quítômetros
rodados, com investimento de R$ 11.029,00
em combustível. Mais um serviço ..__-.municipal de �aúde à disposição �I"�_jde quem precisa. __=--

.II1II11........ .
_... JllllIÁ .
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• EDITORIAL
-

Câncer e Aids
A Secretaria da Saúde do

Estad-o anuncia duas impor
tantes medidas que vão bene
ficiar os doentes de câncer e

vítimas de doençassexual
mente transmissíveis, especial
mente a Aids. Medidas que
merecem elogios, como forma
de incentivo ao secretário

Dado Cherem. A partir desta
segunda-feira o Cepon - Centro
de Pesquisas - Oncológicas da
Secretaria - passará a oferecer
exames no tomógrafo computa
dorizado. O aparelho auxilia os

médicos na obtenção do diag
nóstico, garantindo um trata

mento mais eficaz aos-pacientes
com câncer. Também começarão
a funcionar um ultrassom e um

mamógrafo, como resultado de
um investimento de quase R$
800mil que está modernizando

São importantl's ml'didas para
os dOl'ntl's dl' câncl'r l' vítimas
dl' dOl'nças sl'xualml'ntl'

transmissívl'is"

todo o setor de diagnóstico por
imagem da instituição.

Atualmente, cerca de 400

pessoas aguardam por uma

tomografia para iniciar o

tratamento do câncer no

Cepon. A previsão é de que
todas sejam atendidas em

menos de 45 dias. ''Além dos

pacientes oncológicos não

precisarem mais

se deslocar até outras uni

dades de saúde para a realização
dos exames, osmédicos poderão
acompanhar melhor sua

OPINIAO

evolução clínica, através da

realização de quantos exames

forem necessários"; observa o

secretário Dado Cherem,
E através da Diretoria de

Vigilância Epidemiológica, a

. Secretaria também, vai destinar
mais de R$ 1 milhão a grupos
sociais que desenvolvem
atividades ligadas ao HIVIAids
e outras doença? sexualmente
transmissíveis. DezenoveONGs

I

de todo o Estado, serão

beneficiadas com a verba.
As organizações da socieda

de civil trabalham fortemente

para diminuir os preconceitos
sociais em relação à Aids, e isso
facilita a reinserção nomercado
de trabalho, aumenta o inte

resse pelo auto-cuidado e re

força a busca por assistência

adequada.
.

• PONTO DE VISTA

<'

Pós-graduação, mercado de
trabalho e competitividade
Manter-se competrtrvo

,

no mercado de trabalho em

condições de incertezas,
instabilidade e imprevisi
biÍidade é uma ques t âo

ímpar que propõe .desafios
para qualquer pessoa poder
sobreviver e progredir na

carreira escolhida. Acabou
a época em que se eD-cer-

rava um curso de graduação
e pod ia considerar que
havia concluído os estudos. -

As pessoas devem estar

sempre num constante

aprender e c. sar uma pós
graduação é .im dos ca

minhos viáveis para isso.

O Centro Universitário

de ]araguá do Sul- UNER]
p0r-ser uma Instituição de
caráter comunitário, tem

por objetivo promover a

formação integral das pes
soas e o desenvolvimento

integrado da comunidade
local e regional, propor

cionando, de um lado.icon
dições para que as pessoas
se mantenham competi
tivas nesse turbulento mer

cado e, por outro, o de
scnvolvímento das institui

ções locais e a retenção de
talentos que aqui vivem,
estudam e trabalham.

Os cursos de pós-gradua
ção da UNER] estão conec
tados a essa realidade, pro
curando sempre inovar e

ofere�er à população local
e regional a possibilidade de
seu aperfeiçoamento con

tínuo com cursos modernos
e em diversas áreas do
conhecimento. Para que

• Jorge Harzer, Professor,
coordenador de Pós-Graduação do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ

isso se viabilize, seus cursos

contam com professores
com titulação acadêmica,
onde a maioria é oriunda
dos grandes centros urbanos
e que aliam conhecimentos

específicos de 'sua área de

atuação, experiência profis
sional e formação pedagó
gica, o que garante aos seus

pós-graduandos conheci
'menta de vanguarda e uma

aprendizagem efetiva.
A volta à vida un ive r

sitária sígnifica ampliar sua
rede de relacionamentos,
adquirir e renovar conhe

cimentos, desenvolver no
vas habilidades e competên
cias para estar preparado

\

para enfrentar os novos

desafios impostos pelo
mundo moderno.

• DO LEITOR

não iria acontecer nada como pai
da menina, eu pensei, se esse

policial achou que o rapaz estava
desrespeitando'a filha dele de 8

anos, será queele pensou na sua

atitude, pensou naquela menina
que viu o pai ser levado como um
bandido? A expressão de pavor e
medo daquela criançame deixou
indignada.

Passado algum tempo, eu

voltei a encontrar essa familia na

Expofeira e outra cena me

chamou a atenção.
Comentando o acontecido a

menina disse para o pai: "É, esses
. policiais não protegem a gente",
mas nesse momento a mãe

interferiu e respondeu: "Filha,
você sempre vai respeitar os

policiais, porque existem para
nos proteger. O que aconteceu

foi apenas uni mal entendido,
mas ainda temos policias que
trabalham e honram sua

profissão".
Espero sinceramente que

atitudes como essas não se

repitam, pois a sociedade precisa
confiar nos policiais.

o CORREIO DO POVO
•

Expofeira e uma cadeira pública

• Gislaine de Moraes, auxiliar
administrativo

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

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

blog.estadao.com.br/blog/guterman

Estava eu na praça de

alimentação da Expofeira em

Guaramirim, quando me deparo
com uma cena rio mínimo

grotesca. Saibam vocês que

chegou uma família com

crianças,umasenhoraidosa,uma
mulher grávida e dois rapazes.
Ínfelizmente um dos rapazes

chegou a umamesa e perguntou
se poderia pegar uma cadeira, e
não aguardou a reposta, pegou a

cadeira e deu para suamãe sentar.
O que ele não imaginava, é que
o senhor que estava nesta mesa

era um policial que não estava

de serviço.
Mas esse policial foi tão

estúpido, teve uma atitude tão

grosseira que me assustou; Ele se

levantou, foi até o carro da polícia
e chamou dois policiais etn

serviço, voltou à praça de

alimentação e gritou "Esse é o

caraque tirou acadeiradaminha
filha de 8 anos e está fazendo
baderna aqui". Os policiais
abordaramo rapaz e o levaramaté

o camburão segurando com as

mãos para trás. _

Quando vi, a esposa do rapaz

segurar a mão do policial e pedir
que ele falasse à filha dela que

• DOS BLOGS
MARCOS GUTERMAN

Bush tam.bém chora
Acaba de sair nos EUA um livro sobre a Presidência de George W. Bush, A

partir de uma série de entrevistas com Bush, "Dead Certain" traz detalhes
saborosos de bastidores da Casa Branca. Num deles, o presidente admite que
chora, e muito, "Os inimigos me observam, os iraquianos me observam, as
tropas me observam, as pessoas me observam", declarou Bush, ao justificar
por que tem de parecer um cara durão em público, Mas aí ele confessa: "Eu
choro. Eu tenhn o ombro de Deus para chorar, E eu chornbastante, Eu choro à

beça nesse trabalho, Como presidente, eu derramei mais lágrimas do que você

possa contar, Derramarei mais algumas amanhã".

Diretor: Francisco Alves Editora: Patrícia Moraes
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Enrolado
Hoje, além de Comissão

Processante que investiga
razões de não ter pago as

indenizações trabalhistas
. para funcionários demiti
dos do Hospital Santo
Antonio, Peixer enfrenta
denúncia do Ministério
Público. Por ter enviado
com atraso à Câmara

projetos de leis orçamen
tárias em 2004.

Novos'tempos
Enfrentamentos entre

câmaras e prefeitos da

região tomam corpo onde
não hámaioria que garanta
atos dos executivos. Em .

Massaranduba, o prefeito
Dávio Leu já não tem a

mesma influência de
mandatos anteriores sobre
O Legislativo.

Esperança
STF e Senado acende

ram duas luzes no começo
do túnel da corrupção. O
primeironoenquadramento _

dos 40 do mensalão. O
segundo vai votar a cassa

ção de Renan Calheiros
(PMDB) na quarta-feira.
Mas ainda faltam as luzes do

• .

meio e do,fun do túnel.

Celso Machado
-, ii redacao@ocorreiodopóvo,com,br

S - 2 �
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Encren7

Interinos
Depois do Desenvolvi

mentoSociale Família,mais
um interino nos quadros da
prefeitura por conta da lei

antinepotismo.Oengenhei
rocivilRanis Bosse assumiu
a presidência da Fujamas. É

. pós-graduadoemqualidade
e produtividade na constru
ção civil e meio ambiente.

Garantido
Diário Oficial a Únião

publicou na quarta-feira,
5, a criação de uma

delegacia da Polícia
Federal' em Criciúrna.
Não só para expandir
combate ao tráfico de

drogas, mas também para
facilitar a. emissão de,
documentos importantes,
como passaportes.

Sem barulho
Tribunal de Justiça de

Santa Catarina, negou
recurso da prefeitura de

Itapema e proibiu even

tos na Praça da Paz, lo
calizada no centro da

cidade, devido à poluição
sonora causada à vizi

nhança. Em Jaraguá, vi
zinhos da Angelo Piazera

, que p digam. '.

,.... .."
, ,

Bolsa 1

J

Dia d:a verdade
Brasíleiros de bail índole. têm um compromissô'ein

côrtlliin nesta quarta-feira, 12, quando acorítece
sessão extraordinária do Senado Federal para votar
o projeto de resolução de perda de mandato do
senador Renan Calheiros (PMDB), embora secreta;
ou seja, sem transmissão pela TV Senado e sem,a

presença da imprensa. O Supremo TribunalFederal
já deu o exemplo, enquadrando todos os 4Ó
mensaleiros. Agora é a vez dos políticos. E, tomara,
os catarinenses- senadores Ideli Salvatti (PT),
Raimundo Colombo (DEM) e Neuto de Conto
(PMDB)� façam o mesmo. Se é verdade que o,

exemplo deve vir de cima, então é lá 'que se deve
'

'começar a limpar a �ujeira.

RETRANCASem medo
"Quantomais forte for Bolsa Família, em 2008, vai ampliar o benefício, agora Exibição do filme "Cida-

o candidato que competir até 18 anos. Mas sem qualquer perspectiva de vida de de Deus" na EscolaNil-

comigo, mais sabor terá a para quem usufruiu. Não por acaso, ano que vem da Salai provocou reações Dois lados .

vitória". Frase do presi- teremos eleições nos municípios. Base indispensável entre muitas mães. Uma Dnit promete asfaltar tr�cho da BR-280, na

.dente 4� Câmara de Ve- para as próximasmajoritárias., delas ameaçou iraoMínis- . Wcyldemar Qrubba, sentido Jaraguá-Guaramirim.
readores de Guaramirirn, .Ó» 'térióPúblico.AditeçãOdà . Isso pórqueali só' é considerâdo corno 'rbdo�ia
Evaldo [oão Junkes (PI). Bolsa'2 escola chamou à átéhÇão . f�d�ral o tretho'no'�eIltido.ÓV�ramim-Jar�guã do
Em2002,Ôpartidà esteve ,. - ." .' da professora respónsável. _

.. , ':Sul',\:lnde o recapeamentojá foi feito.- p� outro

�oligádp tom o PMDB. o���1U:��:���niR���,���d����:;nR$ r;i;��:!� �$ Defato, as cenas.dÓ/$in¢; . ·ládo,é s6 olha�
.

.

Candid�i:c>':a prefeito era',· . .....
.' vencedor até de prê$i6s

..

N'.l'lso.n·B.y·l·aardt. F'oram.' ·16,5bilh.ôesnoaÍlOquevem.Ea:iildatinhagentedoPT , ",', .

internacionais, não são
,

: .: ,

5.690 votos contra 7.883.
.

naCâmara dos Deputados propondo pagamento dê 13º.
para qualquer idade�mes; '.

: dados a.Mário Sérgio Pei- mo quemostrem urna rea-

: xér (DEM-PP). Bolsa '3 lidade nua a crua."
. .

O programa tornou-se de tal modo eleitoreiro que o

próprioministro da Fazenda, GuidoMantega, confessou:
sem aCPMF, o Bolsa Família desaparece.Ou seja, esfolam
.todas as classes acimada linha de pobreza para garantir
votos. Com recursos criados exclusivamente para a saúde

pública. Hoje, um caos.

� ,: ";.-:z

'O'e
.

olhó .

.

Secretaria da Fazenda dereétou três. tipos de
indícios de sonegação rias vendas com cartõ�s de

crédito, O primeiro revdou'��alor sonegado de R$
_ 200 milhões, e os outros dependem de auditoria
detalhada. Vestuário, calçados, livrarias, papelarias
e revendas de autopeças e acessórios do setor

automotivo começam a se monitorados.

Segurança
Com investimentos de R$ 1;2 milhão, Balneário

Camboriu ganha na terça-feira, 11,mais 1 L câmeras
de monitoramento de vias públicas, �m convênio

com o Estado: Vão se somar às 40 já existentes.

Projeto igual para Jaraguá dorme em alguma gaveta.

I'riusitado
o PT está sem candidato a prefeito de São Paulo;

maior cidade da América Latina. De .olho no governo
do Est\fb em 2010, Marta Suplucy e o senadorAloizio
Mercadante não querem Ao contrário do que ocorre

até em municípios paupér-rimos, onde uma penca de
candidatos de toda estirpe se engalfinham a cada qua
tro anos em disputas pela ca-deira de prefeito.

EDSON SANTDS/ÃGêNCIA' CAMARA

Com certeza
"Seremos' criasivos (para encontrar soluções),

mas vai custarmuito para a sociedade brasileira".

Ameaça velada do secretário geral da Receita
Federal Jorge Rachid (foto), caso a CPMF, com
previsão de arrecadar R$ 38 milhões em 20b8, seja
extinta.Ou seja;mais' impostos ..
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A PÁTRIA NAS RUAS

redacao@ocorreiodopovo.com:br

.Htstórta da.Independência é
relembrada em desfile cívico
População mantpm

tradição de aplaudir'
desfile na Reinoldo

DAIANÉZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL
A comemoração do Dia da

Independência do Brasil foi re
presentada por 16 entidades

educacionais municipais, esta
duais e particulares namanhã de
ontem ao longo da rua Reinoldo
Rau. O desfile foi aberto pelo
pelotão da Polícia Militar e

encerrado com o Motogiro.
Nem a chuva fina que teimou

em cair durante toda a manhã
, afastou o público, que se disper
sou pelas calçadas de todo o

percurso.Amenina Stefani Pires

da Cunha, 8 anos, assistiu ao

desfile acompanhada da mãe,
Otília Hafemann daCunha, 27.
"Venho todos osanos porque

gosto de ver meu pai, que é po

licial militar, desfilando", co
mentou Stefani.

A aposentadaHelgaJung; 72,
e a amiga Paulina Morbis, 80,
também costumam assistir todas

as edições do desfile de 7 de

setembro. "Nossos filhos estudam

na APAE (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais) e fa

zemos questão de vê-los desfilar" ,
comentou Paulina. Helga disse

que se sente emocionada em ver

os estudantes marchando. "A

CÉSAR JUNKES

Crianças dão r,nais brilho às comemorações cívicas da Independência

semana da Pátria é sempremuito

especial, pois relembramos a

.

história do nosso país", disse.
ParaDennerVelho Rulio, 11

anos, e Ronaldo Nielsen de

Lima, 14 anos, o desfile.de 7 de
setembro significa oportunidade
de representar os jovens do país.
Estudantes da EscolaMunicipal
Marcos Emílio Verbinem (Estra
da Nova), Denner e Ronaldo

são, respectivamente, presidente
e vereadormirim do município.

"Quandoconhecemosmais sobre
a política, compreendemos me
lhor o sentido dessa data", afir
mouDenner.

REGIÃO - Em Schroeder, o
desfile cívico saiu da praça cen

tral, passando pela Marechal

Castelo Branco até a EscolaMi

guel Couto. Em Massaranduba,
o cenário foi aRua 11 deNovem

bro, do Besc até oCentro Espor
tivo. EmCorupá, o evento acon
teceu naAvenidaGetúlioVargas.

Filho de Konell assume presidência do diretório do PTS
JARAGUÁ DO SUL

O ex-vereador Ivo Petras

Konen, que até recentemente

comandava o PSB (Partido'
Socialista Brasileiro) é o novo

presidente do diretório do PTB e

[araguá do Sul. Petras, filho do ex

deputado Ivo Konen, disputou
eleição para deputado estadual
em 2006 (fez 4.728 votos). O

pastor. Jair Alexandre deixa a

presidência para assumir a

coordenação regional.

Petras trás consigo para oPTB
várias lideranças que o acompa
nhavam no PSB, inclusive o líder
comunitário, Luiz Hirshen. O
vereadorTerrys daSilva. Ronaldo
Raulino, ooutro vereador do par
tido recém-filiado à sigla, não este
ve presente.A presença de Petras

no PTB reforça informações de

que o partido estaria retomando à

base de apoio do prefeito Moacir
Bertoldi (PR).

O retomo teria a participação

nos bastidores do PMDB, que
pretende ter a psicóloga emãe de

Petras, Cecilia Konen, no partido,
para justificar apoio dado a Ber

toldinaCâmara e ocupar lugarna
chapamajoritária em2008, jáque
o prefeito vai mesmo disputar a

reeleição. A filiação formal dos

novosmembros estámarcadapara

segunda-feira, às 20hlO, na Câ

mara de Vereadores, com a

presença do presidente estadual e
deputadoNarcisoParisotto. (eM)

Estudantes apresentam temas

sociais para provocar reflexão
GUARAMIRIM

O desfile naRua 28 de Agosto
contou'coma participação de sete
entidades educacionais domuni

cípio. Cerca de 3.500 estudantes

das escolas São José, Alfredo
Zimmermann, Lauro Zimmer

mann, Almirante Tamandaré,
Centro de Educação Infantil

Carrossel eApae participaramdo
evento. As instituições apresen

taram temas como reciclagem,
Proerd (programaEducacionalde
Resistência às Drogas e, à Vio

lência), preservação ambiental e

releitura de trabalhos realizados

em sala de aula, com a repre
sentação de personagens da lite
ratura e de filmes infantis.

. O aposentadoNivaldo Souza,

Eronita: folga do feriado permitiu ver
o desfile pela primeira vez

70, nãõ perde nenhum desfile de

7 desetembro. "Achomuiroimpor
tante relembrar essa datahistórica,
mas as escolas deveriam trabalhar

o temacommaisatenção, para que
os alunos realmente compreendam
como a Independência aconte

ceu", refletiu.
As vizinhas Maria Bresolin,

52, balconista, e Eronita Soares,
29, doméstica, assistiramo desfile

no município pela primeira vez.

"Moro aqui há 15 anos, mas

sempre trabalhei no feriado. Esse

é o primeiro ano que estou de

folga", comentou. Moradora de
Guaramirimhádois anos, Eronita

viu o filho desfilar e gostou

principalmente da banda

marcial. (DZ)
FOTOS CÉSAR JUNKES

Nivaldo: escolas deveriam darmais

atenção à Independência

Estudantes de Guaramirim desfilam ao som marcante das fanfarras

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

""'"

REGIAO / SARADO, 8 d@ s@t@mbro d@ 2007 15
redacao@ocorreiodopovo.com.br

META É AUMENTAR PÚBLICO

19a Schützenfest terá
música com 30 bandas
lançamento da festa

será dia 15 em evento

na praça Angelo Piazera

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Falta menos de um mês para

oinícioda 19ª5chützenfest, que
espera público maior que no

ano passado. Isso pela
divulgação feita em capitais.
como São Paulo, Curitiba e

Florianópolis. O objetivo prin
cipal é ampliar o número de

visitantes, que na edição passada
foi próximo aos 82 mil, omenor
registrado desde 1992.

Conforme IvanPilonTorres,
presidente da Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu, isso acon

teceu por causa da chuva que
teimou em cair na cidade
durante os primeiros dias do
evento. Além disso, ele cita a

facilidade do público em se

deslocar para as outras festas
realizadas em outubro. "Hoje
é muito mais fácil ir até Blu

menau, por exemplo", diz. Mas,
essa questão também é tida
como positiva, já que os turistas

tendem a passar por Jaraguá do
Sul e participar da Schüt
zenfest.

-

Organização quer público maior que em 2006, prejudicado pelas chuvas

SCHÜTZENFEST'
De 4 a 14 de outubro
Desfiles: 7 e 14 de outubro. Busca de Rei: 6 de outubro
Eventos paralelos: música no Centro, concurso de vitrines e

eventos diversos na Praça Ângelo Piazera

REPERTÓRIÓ PRIORIZA AS· MÚSICAS ALEMÃS
Quem vier, indiferente de

qual município, não deve se

arrepender. Pelo menos essa

é a expectativa da comissão.

Foram contratadas cerca de
30 bandas e uma das exigên
cias contratuais passá pela
obrigação de tocarem, nomí
nimo, 70% do repertório em
músicas alemães. Entre as

convocadas estão: Banda

Cavalinho, Os Montanari e
Vox3.

Para aqueles que preferem
os estandes de tiros, Torres
lembra que as competições

serão diárias após 5 de outubro,
segundo dia de festa. Todas.as
costumeiras irÍ.odalidades devem
ser incluídas na disputa e o preço
da seqüência de tiros, provavel
mente, fica parecido com o prati
cado em 2006, ou seja, R$ 2.

Os valores de ingressos,
alimentos e bebidas ainda não

foram definidos. Esse ano, a

comissão organizadora escolheu
amarcaAntarctica para fornecer
o chope e tenta novidades na

praça de alimentação. A Schüt
zenfest começa no dia 4 e segue
até 14 de outubro. A rainha da

festa vai ser escolhida na

abertura da festa. O lança
mento, porém, está marcado
para sábado, 15 de setembro,
na Praça Ângelo Piazera,
Centro da cidade.

REFORMA - Para ofe
recer mais segurança aos

visitantes, a ACSTVI, em
parceria com a Prefeitura,
vem restaurando o, Parque
Municipal de Eventos. As
obras começaram em julho
e contemplam os camarotes,
a cozinha e os boxes de ali

mentação.

Bandidos assaltam casa na

. Estrada Benjamin Constant
MASSARANDUBA.

As polícias'civil e militar de
Massaranduba estão investigando
assalto que aconteceu na Estrada

Benjamin Constant, na noite de

quinta-feira.Um casalque dormia
com a porta destrancada foi

.
surpreendido por dois homens
armados. O dono da casa foi
amarrado na cama e amulher, no
banheiro.

Depois de imobilizar as vítimas,
os ladrões obrigaram o casal a

entregar a chave de um Scenic

placas MAR-5994, de Massaran
duba, roubaram vários objetos e

fugiram com o automóvel. Eles
levaramumaparelho celular, lava
jato, televisão, dois relógios de

pulso, um revólvercalibre 32, três
controles de portão eletrônico,
dois receptores de antena para
bólica e cerca de R$ 700 em

. dinheiro .

As vítimas informaramàpolícia
que um dos bandidos era alto,
magro emoreno, e o outro erabai

xo, gordo e de pele clara, aparen-
. tando cerca de 20 anos. Até o

fechamento desta edição, os

ladrões não tinham sido
localizados. (ÚZ)

Festa do Pirão termina amanhã
com Rodeio Country e skate
BARRA VELHA
A 11º Fes Nacional do Pirão

começou na quinta-feira com

abertura do pavilhão de eventos e
show gastronôrnico.\\s 22h30 o

Grupo Nativos se apresentou no

palco principal e em seguida, o
bailão ficou por contá do Grupo
Raça Fandangueira, encerrando
o primeiro dia. A organização do
evento espera alcançar o público
recorde de 80 mil pessoas para os

quatro dias. A estrutura da festa

para este ano conta com 36

pirâmides emum espaço de 12mil
metros quadrados: onde haverá
barracas de bebidas, comidas,
dentre outros.

Ontem, feriado de 7 de

setembro, o diferencial da festa foi
o 3º Rodeio Country naArena, e
shows com o Grupo Momentos.

Hoje haverá o Campeonato de
Surf no-Costão dos Náufragos à

partir das 8 horas da manhã. Às
23 horas, o show ficará por conta
doConjuntoCorpo eAlma.
A festa encerra nesse domingo,

com o Campeonato de Skate na

parte damanhã; às 20h30 haverá
a final do Rodeio Country e a

última apresentaçãomusical ficará
por conta doGrupo Renascer.

Claro, intercalando todos os
.

eventos, muito pirão e farinha ao

10ngÓ da festa.

Barra Velha está entre as praias mais freqüentadas do litoral catarinense
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Artes plásticas
Segue aberta até o próximo dia 24, segunda-feira, a

exposição "Meu ambiente.", uma compilação de trabalhos
assinados pelos integrantes do GAP (Grupo dos Artistas

Plásticos de Camboriú). A mostra apresenta obras de

pintura, escultura, instalação e fotografia. Os

participantesexpressam visão particular sobre o planeta, .

o meio ambiente no mundo de hoje e demonstram que
omovimento das artes plásticas está atento à preservação
da natureza. O acesso é gratuito para toda a comunidade

.

acadêmica e público em geral, das 8 às 22 horas.
.

.

Dança.
Quem gosta de assistir a espetáculos de dança já pode se

preparar, É'que está marcada para o próximo sábado, IS, a 16ª

edição do FestivaldeGuar�mirim. As 17 apresentações ocorrem

no 9inásio de Esportes Rodolfo Jahn, a partir das 14h.

t.
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Projeto Marista da Semarrd da Pátria
.

.

""

POR UMA NAÇAO MAIS VERDE
o Colégio Marista, na sua missão de "formar bons

cristãos e virtuosos cidadãos", coloca-se na condição
de parceiro e incentivador de todos os processos'que

.

visem ao bem-estar do cidadão e busca contribuir, através
da educação, para que o civismo e o amor à Pátria sejam
uma constante no cotidiano da vida escolar. Entendemos

que também é dever da escola repensar costumes,
conceitos e práticas.

Queremos comemorar, sim! Participar mais concretamen
te e fazer acontecer o civismo. Comemorar a vitória, a

conquista, o bem estar do povo, a educação que acontece
no dia-a-dia. Fundamentados nestes principios o Colégio

. Marista São luís realizou neste ano, durante a semana da

Pátria o Projeto"Por uma nação mais verde". A idéia

principal do projeto foi conscíerãlzar a comunidade de que
cada um de nós tem que buscar soluções, discutir o

assunto e principalmente agir.

Este projeto não se encerra com a semaria da Pátria, esta
semana dedicada à um trabalho mais intenso serviu para
desestruturar, desacomodar,. fazermos pensar, reorgani
.zar e agirmos mais em busca de soluções e cuidados com
o meio ambiente. Cada um fazendo a sua parte, de acordo
com a sua competência; mas fazendosempre.

COLÉGIO

Jl?w.:\�f �ARIST�
'€Põ\l'JJ1 S A O lUI S

Aulas para a vida. Valores p�ra sempre .

• •.
1

0'. ,"'.,'

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

\��,cnologia Educacional
De 12 a 14 de setembro, das 8h30 às 18 horas,

representantes da Semec de Jaraguá do Sul e demais

profissionais de Educação do Estado, estarão participando da
7ª' Jornatec (Jornada Catarinense de Tecnologia
Educacional), em Florianópolis .. Segundo a coordenadora de

Tecnologias da Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul,
Célia Reichert Engelmann, o objetivo da Jornada é disseminar

o uso de tecnologias aplicadas à educação, proporcionando
uma revisão e renovação de conceitos educacionais, além de

instigar os participantes a�tilizarem ainda mais as tecnologias,
visando um melhor aproveitamento do processo de

aprendizagem, bem como, preparando os cidadãos para a

sociedade do conhecimento.

Informativo
A Biblioteca Pública Mu�

nicipal Rui Barbosa, em

--Jaraguá do Sul; permanece·
fechada, hoje. Os funcionários
prolongam o feriado do Dia da

Independência do Brasil e só

voltam ao trabalho na se�

gunda-feíra,

Palestra
N a terça-feira, 11 de

setembro, o auditório da Scar
(SociedadeCulturaArtística)·
recebe a advogada Denise

Frossard. Elaministra palestra
temática sobre ética. As

inscrições podem -ser feitas

pelo telefone 3275�7033.

COMUNICADO
AempresaMUlTISOMDO'BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA, comunica que foram extravidos

os blocos de numeração 0001 a 1000, conforme

boletim de ocorrência nº 20929 de 21/08/07.

.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE JARAGUÁ DO SUL

Em cumprimento ao disposto no Art. 60, 10 e 20 do Regimento Elertoral aprovado em

Assembléia Geral Extraordinária do dia 28 de junho de 1989, comunica que foi registrada
.

a chapa abaixo como concorrente à eleição a que se refere o Edrtal publicado no dia 24

de agosto de 2007·

Nos terinos do Art. 130 do mesmo Regimento Elertorª1 citado acima, o prazo para

impugnação é de 5 (cinco) dias a contar da publicação do presente Edital.

DIRETORIA:
Presidente: Edgar Hamburg
Secretário: Doriléa Reinke Hornburg
Tesoureiro: Hilberto Fritzke

Vice- Presidente: Fernando lacir Henn
10 Secretária: Marilene de Freyn Titz
10 Tesoureira: Iracema Fernandes Dana-

SUPLENTES DA DIRETORIA:

Ni�o Alberto lafin
Raulina Priebe

DELEGADOS REPRESENTANTES NO
CONSELHO DA FEDERAÇÃO:

Edgar Homburg
Hilberto Fritzke

Jaraguá do Sul, 8 de setembro de 2007

Edgar Hornburg - Presidente

EDITAL

Célia Fachini Manfrini

CONSELHO FISCAL:

EFETIVOS
Ireneu Hoffmann
Hilario Lemke
Valéria Hornburg

SUPLENTES:

Marcia Dematte
Cristiana Rux
Adolfo Witt

SUPLENTESDEDaEGADOSREPRESENTANTES

NO CONSELHO DA FEDERAÇÃO:

Ireneu Hoffmann
Hilário Lemke

--� _' _-...

'f· "

Fe.stival.
Estão abertas as

inscrições para 2a
Festival Nacional e

.

Mostra de Dança de

Jaraguá do Sul. O
evento está marcado

para acontecer nos

dias 20 e 21 de
outubro, na Scar.

Informações no site
www.festivaldejaragua.com.br.

. Comércio aberto
. Hoje é dia de mais uma

edição do "Sábado

legal" J da CDL (Câmara
de Dirigente� Lojistas)
.de Jaraguá do Sul. Por
tsso, as tOjas ficam'
abertas até às 17h.

CHEGOU
NET VIRTU8·E·
BRASILEIRAO.

VAGA
AUXILIAR DE

,
COZINHA

Tratar: RuaMarechal
Castelo Branco, 4.868 -

Schroeder - ou pelo
tel. 3374-1937.
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DENISE FROSSARD

"Eu conheci o intestino

grosso do Legislativo"
Juíza notabiLizou-se ao condenar principais banqueiros do bicho no Rio de Janeiro

Patrícia Moraes

JARAGUÁ DO SUL
Denise Frossard entrou na mídia jornalística do país quando da'CPI dos Correios.

-

Suas perguntas duras e coerentes e a forma com que deixava picaretas profissionais
sem jeito não passaram despercebidas. A frase "Vossa Excelência conhece uma

prisão? Porque eu conheço", disparada de forma duríssima e ao mesmo tempo

sensível contra Marcos Valéria, a ponto de fazer com que o interrogado engolisse
em seco, foi a que mais mareou a série de depoimentos. E a juíza aposentada de

fato conhecemuito bem o outro lado da vida. Em 93, causou furor ao condenar os

principais bicheiros cariocas à prisão. Sofreu três atentados e não consegue ver

alguém passar atrás dela sem ficar em posição de alerta. "Sou precavida. Ao entrar
em qualquer lugar, a primeira coisa que faço é localizar as portas de saída." É
jurada de morte até hoje. "Trata-se de uma máfia, e com a máfia essas coisas

nunca acabam." Denie Frossard, que dia 11, às 19 horas, faz palestra na Scar,
sobre "Ética no Século 21", concedeu entrevista exclusiva aoO Correio do Povo

para falar sobre sua trajetória no Judiciário e napolítica.

oCorreio doPovo,Qual
a suà definição de "ética"?

Denise Frossard- A ética

é uma virtude que só é ativada
no processo do relaciona
mento humano só é ativada
no curso da vida em socie

dade, ou seja, quem define se

um comportamentonosso-é ou

não ético não somos nós mes

mos, mas as pessoas às quais
dirigimos as nossas ações.

.

oca Existem formas de
construirou fazer sobreviver
umEstado democrático sem

instituições públicas confiá,
veis?

Frossard- Não vejo como
sequer existir um Estado sem

instituições minimamente

confiáveis. Ttenho indagado
das pessoas se confiam mini,

mamente no Congresso Na,
cional. O "não" preenche
quase lOOO,,(,das respostas, Per,
gunto se confiam na justiça.
O graú de confiança é o mes
mo. As pessoas não se sentem

seguras com a polícia que te,
mos, nãoconfiamna imprensa
e nas leis. Nas igrejas há até

quem confie um pouco, mas,

quando se fala em partidos
políticos, a repugnância é
maíoc

OCp, Como é ver figuras
importantes do Poder Judi,
ciário envolvidas com a

corrupção?
Frossard- Não é novidade

para mim. Afinal, os juízes não
vêm deMarte. Eles vêm de onde
vêm todos os demais integrantes
dos outros poderes. Mas, sem
dúvida, há uma seleção mais

rigorosa flo Judiciário. Mais isso

não significa que vamos tér 100%
de sucesso - ainda assim, a inci
dência de corrupção no Judi
ciário tende a ser menor. Mas

quando acontece um caso, isso

choca. O Judiciário tem de ser

duríssimo com os seus, cortar na

própria carne, porque com

relação a esse poder, não pode
pairar dúvida. Afinal, abaixo de

Deus ' no reino dos Céus- está

ojudiciárío, no reino da Terra.

()Cp..Existeumamaneira de
diminuiracorrupçãoque assola
o país?

Frossard- Claro que sim. Pri

meiro, construindo um sistemade

transparência no processo deci

sóriodos assuntos públicos. Assim,
toda decisão de órgãos públicos
deve ter amaiorpublicidade para
que cada cidadão posso ser um

fiscal dos atos públicos. É sempre
bom lembrar que a corrupção

sofre de fotofobia - ou seja, onde
há luz ela vai embora correndo,
ela não suporta a luz! Segundo,
é ,preciso que o Judiciário seja
efetivamente o guardião dessa

transparência, dando uma

resposta serena e segura de

punição dos atos de corrupção, .

tanto dos seus pares quanto de
outros poderes. Se assim não for,
a sociedade vai ser levada a-um

buraco negro de valores e

quando isto acontece, o cidadão
perde a fé nas suas instituições e

isto é o fim da democracia.

OCP, A senhora sofreu e

ainda sofre por ter condenado
os principais bicheiros do Rio
de Janeiro em 93?

Frossard- Eu sofri três

atentados, que eu saiba, fora os

que não sei. O último que eu

souhe conseguiram identificaro

pistoleiro e o mandante. O

pistoleiroestápreso. Ele também
matou um outro, o filho do

. bicheiro Castor de Andrade. O
contrato ern paramatar os dois '

a mim e ao filho do Castor de
Andrade. E quem encomendou
amorte foio sobrinhodo próprio
Castor.,A minha morte era um

presente, ao que disse o

pistoleiro, paraacúpuladocrime
organizado. Mas, corno ele só

depositou o dinheiro do primeiro
assassinato, e o assassino era

muito profissional, não quis me
executar antes d eceber. Por

isso, estou viva.!

OCp, Como foi a experiên
cia na Câmara doDeputados?

Frossard- Foi extremamente

rica, no sentido de entender
como aquela Casa funciona na

prática e como funcionaria

muito melhor se os Poderes -

Executivo, Legislative e Judiciá
rio ' atuassem no limite de suas

competências, um não querendo
subjugar o outro. Tive a exata,
sensação que era como um casal
de três. Assim não funciona
hem. Mas, como di: o ditado, só
se aprende a andar, andando.e,
milagre, se anda! A democracia
brasileira tem' muito ainda a

aprender ...Conhecio intestino
grosso do Legislativo- damesma
forma como conheci o do

Judiciário ...

OCP� Como a senhora
descreveria o governo Lula?

Frossard- Não vejo muita

diferença no governo Lula dos

demais (desdeCollordeMello),
do ponto de vista da política
socioeconômica adotada, que é

a de mera transferência de

SARADO, 8 de setembro de 2iID7 17

QUEM É:
Formada em Direito pela PUC

(Pontifícia Universidade Católica) do
Rio de Janeiro, Denise Frossard

Loschi foi juíza no Rio de Janeiro

durante 14 anos. Natural de

Carangola (MG), onde nasceu em 6

de outubro de 1950, filha de um

italiano e de uma suíço-alemã.
Solteira, sem filhos, aposentou-se
do Judiciário para postular cargos
públicos eletivos. Em 1998
candidatou-se ao Senado, ficando

. em quarto lugar. Em 2002 foi eleita

deputada federal corn a maior

votação para o cargo nas eleições
do Rio daquelé ano. Seu partido .a

escolheu para representá-lo na CPI
dos Correios, onde teve atuação
destacada nas audiências. Filiada
ao PPS, seu mandato se encerrou

em dezembro de 2006, ano em. que
disputou o governo do Rio de

Janeiro, em pleito vencido por Sérgio _

Cabral (PMOS).

PALESTRA
QUANDO: 11 de setembro
ONDE: Grande Teatro da Scar
INGRESSOS: Integrantes de núcleos
da Acijs e estudantes acadêmicos R$
15; associados R$ 20; outros. R$ 30.

renda. Explico: na política
socioeconômica de transferên
cia de renda há uma despreo
cupação com aprodutividade,'
tudo se resume à repartição de
migalhas. Esta política foi

inaugurada por Collor de

Mello, HenriqueCardoso deu
lhe continuidade e Lulada sa
va fez dela seu carro-chefe.
Acontece que um dia a tenda.

'

acaba e vai-se distribuiro que?
Acredito no sistema da dis,

tnbuição (fulcrado na produ,
tividade) como o ideal. Mas,
em 2002, pela primeira vez na
história do Brasil, elegeu-se

;

alguém vindo das camadas

populares.O grandemérito do
governo Lula da Silva foi não
ter feito o que pregava quando
estava na oposição.Outromé
rito é o de não estar ínterfe
rindo no trabalho da Policia

Federal, vicio de quase todos
os governantes. Mas,seu
governo passa pará a história
como aquele onde os casos

de corrupção estiveram pe

rigosamente próximos do po
der central...Vejam o resul
tado da CPMI dos Correios,
qwu:u\ó"�_Unaram réus
num processo criminal, to,

dos, de alguma forma, liga,
dos ao governo.
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Venha saborear um gostosc café espresso
com deliciosos doces e salgados

,

em um ambiente clim_atizado

"-
Aguardamos o sabor de sua visita!

Alameda 25, sala 11
Fone 3055 2229

Mareéhal Deodoro da Fonseca,.Simplesmente gostoso!

Depois de ficar- à frente. de programas como Fúria MTV, Mochilão MTV e

Musicaos, na Tv Cultura, Gastão Moreira se dedica àbanda Kratera, É a primeira
vez que ele vem ao Curupira, a exemplo dosmineiros da Monno (abaixo)

MINI-FESTIVAL NO CURUPIRA DÁ DIREITO ATÉ A' GASTÃO MOREIRA NO PALCO.
CINCO BANDAS, ENTRE ELAS A KRATERA, DO EX-VJ, SOBEM AO PALCO DO CLUBE, HOJE.

-

O sábado pós-feriado pede música

e diversão? Então, a boa idéia para
o final de semana é assistir aos

shows que acontecem hoje no Cu
rupira Rock Club, em Guarami
rim. São cinco. bandas e, uma de
las, traz ao lendário reduto' alter
nativo catarinense o ex-V] dá.
MTY, GastâoMoreira.

de Black Sabbath e AC/DC até

Janes Addiction e Queens Orrhe
Stone Age. Com vontade de se

familiarizar com a mistura? Vã até

o www.myspace.com!kratera e au
mente o volume no dial.

www.myspace.com/monno e,

ouvir as canções com antecedên
cia 'para, depois, cantá-las bem
alto durante o show.

Nessa mesma levada, o mini-festi
val de hoje também faz as já co

nhecidas Soda Caffé, de Blu

menau, e Ursulla, de Joinville, vol
tarem aos palcos do Curupira. E, a
noite não acaba por aqui. Ainda
tem a Old Machine, que vai abrir
as portas do clube, por volta 22h30.

Já aqueles que preferem um som

mais "indie" vão preferir grudar
os olhos nos mineiros da Menno.
A banda vem de Belo Horizonte
para mostrar canções cheias de

guitar-ras e· melodia. A
sonoridade do grupo remete a

uma mistura de Déath Cab For

Cutie, Interpol, Radíohead e

Beatles. Essa é a pri-meira visit-a

dos garotos a Santa Catarina e,

por isso, vale ª pena ir até o

.

Liderada pelo roqueiro, apresenta
dor e cineasta, a Kratera aproveita
� oportunidade paralançar oficial
mente o CD "Boca de Lobo", o

mais recente álbum do grupo. Para

quem quiser conferir de perto do

que Gastão-Moreíra e companhia
são capazes de fazer no palco, vale
lembrar as influências da turma:

Os ingressos começam a ser ven

didos às 21h, direto na bilheteria.
O preçoé R$ 10. Mais informações
estão no www.fotolog.net/
curupira_rock.

, \�,"., "

" ,'9hàs�17Ii". -�,

'1:6/setembro Parque Municipal de Eventos
, : ' Jaraguá do Sul
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A MAIS BELA DO

COMÉRCIO
Na última sexta-feira (07), o
desfile que elegeu a mulher

mais bela do comércio

catarinense agitou a praia
de São Chico. O festerê

aconteceu no Clube

Náutico Cruzeiro do Sul.

Inclusive, quem esteve lá

desfilando toda sua beleza,
foi a executiva de vendas da
revista Nossa, Helena. Bola
Branca!.

XIX SCHÜTZENFEST
No próximo sábado (15), às
10 horas, acontece o desfile
festivo de lançamento da
XIX Schutzenfest. Após o

desfile será feita a instalação
do Schützenbaum com o

lancamento oficial, venda
de chope e do tradicional
BratWürst, além é claro, de
muita música típica e

apresentações folclóricas.

REVISTA NOSSA
A edição de setembro da
revistaNossa saiu do forno e

está quentinha nas bancas.
Confira as fotos da 6"

Feijoada do Mo�: Mais

informações pelo fone 3370
2900. Sucesso!

SAFIRA LABORATORIAL
Essa é pra quem se preocupa
com a estética dos dentes e

aprecia um sorriso bonito.
O consultório ortodôntico
Ortokist oferece aos seus

clientes a última novidade
em tratamento ortodôntico
estético. O aparelho Safira
Laboratorial é feito· de
material c_ristalino e

transparente. Corrige a

arcada dentária sem afetar a
estética dos dentes. Confira
a matéria completa na

edição de setembro da
revista Nossa Saúde e adeus
sorrisometálico.

DESESPERADO, OU NÃO? .

O Hog do jorrialista [osias
de Souza, do grupo Folha,
informa que o benefício do
bolsa família, que hoje
atende cerca de 11 milhões

• de família, será ampliado
para os jovens de 16 e 17
anos, que passarão a ganhar
R$ 30,00 per capita. A
extensão do benefício se

dará a partir de 2008 ano

aliás, eleitoral (e1:içõe�,
municipais).
Coincidentemente, são

e�es jovens de 16 e 17 anos

q li e . est ã o apt os, s e

quiserem, a votar, Émole?

,

/

Por Moa Gonçalves
(moagonçal�es@netuf1o.com.br)

SÁBADO, 8 de setembro de 20071 09

SOCIAL /
:,'

fA TE CONTEU
Amanhã, mais conhecido como domingo estréiam idade nova o

meu amigo e empresário Moacir Schmidt, leia-se Lecimar

Malhas. Quem também recebe coro de parabéns é Julia Geffert
deOliveira, esposa domeu camarada, o popular "Binho".
**

.-

Não tem motivos para sair de casa? Então dá um pulinho no bar
dos amigos e irmãos Alvaro's, no Rau e aproveita pra jogar
aquela bocha.
**

Hoje, em Balneário Camboriú, no Dreams Beach Club, os DJs
Hemann, LucasAbadi eAninha.
**

Já ern São Francisco do Sui, no Banana Joe, tern Gatorade Surf
Classic - Festa Oficial do Campeonato Mundial de Surf,

Presença dos DJs King, Naomi, BritoMike e da BandaMorning,
de Floripa.
**

E no Bali Hai de Piçarras, tem show com a banda Núcleo Sul;e os

DJs Residentes Rava, Lobo, Leandro, Ricardinho e o DJ
convidado Raphinha.
**

Tem festa também hoje, no Kiwi - Balneário Camboriú, com a

presença deMichel Saad,Márcio Fischetti eMitch LG.
**

Hoje à noite em Jaraguá do Sul, o babado é curtir o Pop/Rock da
BandaOs Donos do Bar na choperia Bierbude.
**

Hoje às 7h e 30 min no Studio Atualidades senhora Janice
Breithaupt, será a entrevistada de Albino Flores e Fabiana
Machado.
**

Com essa, fui!!

o médico Eduardo" Dema" e a-farmaceutica Ana Paula Marcatto, fazem o casamento

do ano, hoje à noite no Bapendi. Amanhã, seguem em lua-de-mel para as Ilhas
\

Gregas, na Grécia

CAMPEONATOMUNDIAL DESURF
OS melhores surfistas do mundo estarão na Prainha durante o feriadão. De 6 a 9 de

setembro, a Prainha (São Francisco do Sul) será palco do Circuito Mundial de Surfe
ProfissionaL É a primeira vez que o litoral norte de Santa Catarina recebe o

campeonato, válido como a 27a etapa doWorld QualifyingSeries (WQS). Além dos

troféus e posições no ranking, estarão em disputa -75 mil dólares em prêmios.
-

Assistir ao programa Moa

Gonçalves às 18h e 30 min

naRedeTY.

• OICA DE DOMINGO
Encerrar o feriadão curtindo

Leozinho e Paciornik no

General Hamm em

BalneárioCamboriú

" FRASE DO DIA
"A amizade entre um homem
e urna mulher não passa de
um ponto de apoio que

.

.
conduz ao amor". - Jules

Vandoneí Ju,amir Ehlert e Patrícia Helena Blank, Renard

c¥�n-s� h�je,ás 19 horas, na Igreja Evangélica Luterana
'�bell'arle
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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 Simpsons (Dub)
(14h, '5h50, 17h40, 19h30, 21h20
- SeX/Sáb/Dom/Qua)
(15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- Seg/Ter/�ui)
•. Cine Shopping 3
O Ex-namorado da minha mulher
(14h, 15h40, 1 9h30 - Sex/Sáb/Dom/Qua)
(15h40, 19h30 - Seg!Ter/Qui)

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

JOINVILLE

• Cine C,idade 1
Os Simpsons (Dub)
(14h1 O, 16h, 17h50 - Sex/Sáb/Dom/Ter/
Qua)

�

(16h, -17h50 - Seg/Qui) .;

Espíritos 2

(19h40, 21 h30 - Todos os días)

• Cine Cidade 2
A Volta do Todo Poderoso (Dub)
(14h, 15h45, 17h30, 1 9h15, 21 h - Sex/
Sáb/Dom/Ter/Qua)
(17h30, 1 9h15, 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 Ultimata Bourne

(16h50, 21 h40 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Eu os declaro Marido e ... Larry
(14h; 16h15, l�h, 21h20
- Todos os dias)

BLUMENAU

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

,

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

• Cine Neumarkt 3
Licença para casar

(14h40, l6h50, 19h,2lhl0
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Cidade dos Homens
(14hl0, 19h1Q - Todos oS'dias)

O Ultimato Bourne
(16h20, 2lh20 - Todos os dias)

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

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

• Cine Neumarkt 6
Eu os declaro Marido e, .. Lany
(14h50, 17hl0, 19h40,22h
- Todos os dias)

A Câmara de Vereadores de Guaramirim realizou no dia 28
de agosto de 1987, data que marcava o anlversárío de

emançipação política e admnísiratva do município, uma
sessão solene no Centro Empresarial; segundo o Correio do
Povo, edição de 29 de agosto a 4 de setembro daquele ano.
Na solenidade foram homenageados com o título de
Cidadão Honorário de Guaramirim, os senhores Paulino
João do Bem, Alfredo João Krieck e Elói Soter Correa, pelos
relevantes serviços prestados a comunidade. Ainda

.

segundo matéria, o �egislativo guaramirense, votava no

mês de setembro, o projeto de lei que instituía o Estatuto do

Magistério Público Municipal, para que, desta forma, o
município pudesse beneficiar-se com recursos do
Ministério da Educação.

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

extra@ocorreiodopovo.com,br
SANTO
Santo Tomás de Vilanova
São Pedro Claver

EFEMÉRIDES
Anivers,ário de Vitória - ES
Aniversário de São Luís - MA

1522
Um dos cinco navios da expedição do
navegador português Fernão de
Magalhães, volta à Espanha
completando a primeira
circynavegação �,gIObO,1941 .

O exército nazista inicia o cerco.a

Leningrad9! que se estenderia por 900
dias e re@iria sua população de 2,5
milhões para 6ÓO mil pessoas,
1958
A URSS anuncia a entrada em

operação da maior usina nuclear do
,

mundo, localizada na Sibéria.
'

1994
O presidente Itamar Franco sanciona lei
que pune com màis rigor os
homicídios qualificados e cometidos
por grupos de extermínio, classificados
como hediondos.
2003
Acidente entre três ônibus e um

caminhão, na região central da Nigéria
mata mais de cem pessoas,

Cansado de também brincar nessa vida de cão,
.

Pimpim fOI clicado pela leitora Sandra Andrejewski.

UTILIDADE PÚBLICA
CURSO
A Acijs oferece dia 15 de setembro
o curso "Gestão de Tempo", no
Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul. Outras informações no fone
3275-7059.

PALESTRA
Acontece no dia 18 de setembro,
ás 19h30, um Workshop SPC, no
Auditório do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. Ingresso no

valor de R$ 20,

PREVISÃO DO TEMPO
(':)

Tempo estável em Santa Catarina
Uma grande massa de ar seco e quente
predomina sobre Santa Catarina. A
umidade que os ventos de nordeste
trazem do oceano favorecem a formação
de bastante nebulosidade no litoral e no

Vale do Itajaf, mas o sol aparece e não há

��previsão de chuva.
'

�

��ar�uá do S_!I e Região
..,._______

,_ g

HOJE '6l' DOMINGo

�
I SEGUNDA 61 TERÇA 6MI�: j 6° C Mi�: 16" C I Mi�: 15° C Mi�: 15" C

MAX: 25° C MAX: 25' C MAX: 26° C MAX: 27° C
, Sol com nuvens � Sol I Sol com nuvens s�co"! nuvens
• Fases da lua

.�ndis61°1°1°Ensolarddo I Parcialmente Nub!ado Il'!slave! Chuvoso
nub!aúO .

....

....",..
Trovoada

"'

MINGIJANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

))� .11� I �19� 026�

OCORREIODOPOVO

879
Adriana Bettoni
Anderson Berwaldt
Artur Orsi
Augustinho Michalak
Dorival Vasel
Edílson Lourenço.

,
Fabio Marcelo Voigt
FemandaWinter,
Femando Kater
Gustavo Enrique Bortolini
Gustavo Ruediger
IgorGrutzmacher Koch
Isabelle Luana Zapella Wischral
Jennifer Keunecke
Lilian M. Pansten
LuizAntonio Franzner
Manuella Giosele _

Marli Keunecke
Osvaldo Stinghen
PatlÍcia N. de Souza Marques
Raul Paupitz
Valdenor Fleming

9/9
Adelcio Rikinn
1Igostinho Kuskowski Filho
Alexandre Claudino

.

Atair Raitz
Bruna de Godoy Leite
César Zanella
Daniel Antonio Wulff
Diego Guilherme Guenze
Erich Grutzmacher
Evandro Luis Ropelató
Graciela Schuster
lago Zrnermam
Joelma S. Santos
José Roberto Ponticelli
Josiane K. tesssrnam
Juliana Garcia
Kethy B. E. de Andrade
Madene da Costa
Marlon José Franzner
Paulo Miguel Schultz
Raissa Stephani
Raquel SlJeli Vasel
Roberto Baumgartel
Robson Samuel
Rodrigo Luis da Silva
Schirlei C. da S.B. Afonso
Tainá Karsten
Valdenir Lúcio
Vanderlei dos Santos
Vânia Letícia Bemer
Vinicios J. Stein
Zenilda Mendes Ribeiro
Natana Leocadia Andrejerski

6
• FLORIANÓPOll�

MiN: 17°; MÁX: 25'
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NOVELAS,
Eterna Magia
Eva se assusta ao ler o diário. Peter diz a

Conrado que Eva está estável e que não

são a doença e os remédios que estão

alterando seu comportamento. Zilda

confirma que Clara é que a está impedindo
de usar o anel. Eva se emociona ao ver a

marca de valentina começar a aparecer
no pescoço de Clara. Flávio diz que Nina

é culpada pela própria paralisia e que ela

não pode lutar contra a sua natureza de

valentina. Joaquim é libertado pelo hábeas

corpus. Nina se lembra das palavras de

Flávio, dá a mão para Clara e se levanta

da cadeira de rodas, para surpresa de

todos.

Sete Pecados
Dante recrimina Clarice por não. ter vindo

antes. Ela afirma que Dante está sendo

injusto e vai embora magoada. Reginaldo
conta para BeatriZ que Euripedes decifrou
o mapa. Adriano consegue um emprego

para Xonga_ê no cªfé e!l1Jre,nte_à boate, .

Hércules conta para.Aquiles sobre o

encontro. Tônia diz a Vicente que ele terá

que lhe dar dinheiro para que. ela desista

da guarda de Benta. Clarice decide

participar de um concurso de culinária.

Dante é soto. Beatrizo espera na porta da '.

cadeia e eles se beijam.

Paraíso Tropical'
Ivan diz a Bebel que Olavo estava por
trás do gOlpe em Marapuã. Cássio
convida Joana para morar com ele.
Ivan se esconde, quando Jáder bate
no apartamento. Ivan combina com

Bebel para ela entrar na reunião dos
acionistas e derrubar Olavo. Antenor

depõe e diz que não matou Taís,
embora não tenha álibi. Mateus e

Camila se encontram e acabam se

beijando. Neli fica arrasada quando
Heitor confirma que Helena é mais �o
que uma amiga. Bebel se arruma para
ir ao hotel Duvivier.

Luz do Sol
Maria Eugenia questiona Milena sobre o

sumiço das jóias e Milena sugere que
todos sejam revistados. Vicente procura
Marcelo e avisa que Agenor quer
conversar urgente com ele. Stella revela
a Maria Eugenia o plano que bolou para
castigar Milena. Drica vai atrás de
Bemardo na fábrica de pranchas para
saber se ele ficou com a Helô no tempo
em que ela esteve sumida. Eliana entrega
a Vicente livros e um formulário que
William deixou para ele. Milena
comemora com Clemente porque o filho
está indo íltrás do dinheiro deles..

Caminhos do Coração
Marcelo impede que Ramon crave a

seringa em Tati, que sai correndo grilando
por SOcorro. Ramon fere Marcelo com

um estilete e sai em disparada atrás de
Tati. Beatriz e Ruth se assustam com os

fenômenos provados pelo bebê da
clínica doGuarujá. Aquiles derrama água
quente em seu braço, que logo se

regenera da queimadura, para per
pleXidade de Ágata, Rosana e Teófilo.
Vavá passa a noite na casa de Lucas.
Assustado ao ver Cassandra, Vavá
mostra seus dentes a ela, assustando
a. Ferido e cansado de correr, Marcelo
pega um táxi para ir atrás de Tatiana.

�""odo"",@oc_.,�.b,

."VIDA NOl-Jt
VivianeA'- decidiu

apagar o nome do cantor
Belo tatuado em seu braço. A
moça declarou que não
gostaria de gravar nada em
cima, mas precisa esperar
para ver se o local não ficará
marcado. E como a fila anda,
há rumores de que Viviane já
engatou um romance com o

jogadorRadamés. Tanto que
.

decidiu homenagear o .

amado usando uma corrente
no pescoço com a letra R
em forma de,pingente. Tudo
em ouro branco.

NO CINEMA
INVESTIMENTOSO filme "Um Amor

do Outro Lado db

Mundo", estrelado
por Lucélia Santos,
teve algumas de suas

cenas feitas na China e

agora a sua produção
chegou ao Brasil
especialmente para filmar
no Rio de Janeiro e São
Paulo. O roteiro conta a

história de chineses que
imigram para o Brasil.
A previsão é que o filme
entre em circuito
nacional no início de 2008.

A Rede TV! estaria interessada
na produção de filmes

especiais para a televisão. Os
entendimentos estão sendo
mantidos corri Fábio Barreto, o
mesmo que dirige "Donas de
Casas Desesperadas", seriado �.

qOe anda fazendomuito
sucesso na emissora. Em
outubro, a Rede TV! vai exibir a
atração "Corrida Milionáriail,
a versão brasileira do

"Amazing Racing", O
programa será exibido aos
sábados, às rs horas.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jpgO' de lógica rnultoslmples e viciante. O oblefívo é preencher
um quadrado 9)(9 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

No interior
Um padre havia acabado de se mudar para
uma paróquia no interior. No primeiro dia ele foi

conhecer a cidadezinha. Numa esquina ele

encontrou uma menina de uns 6 anos puxando
uma vaca.

Então perguntou:
- Garotinha aonde vai com essa vaca?

Ela respondeu:
- Vou levar para cruzar com o touro do Seu Zé!

O padre ficou horrorizado com a cena que a

garota iria ver. Então falou:
- Seu pai não poderla fazer isso? SOlUÇ�O
E ela respondeu:
- Não tem que ser o touro mesmo!

3 1 2 6 8 9 4 57
8 7 6 5 1 4 2 3 9
9 5 4 7 2 3 6 8 1

1 9 8 3 :4 6 5 7 2

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

5 2 1 4 6 7 3 9 8

6 8 3 1 9 5 7 2 4

7 4 9 2 3 8 1 6 5

.�
"

MULHER DE FIBRA
Em "Beleza Pura", a próxima
trama das sete da Globo, Dira
Paes será Helena, uma mulher
que temum filhapequeno e

fica viúva. Sem alternativa de

trabalho, ela veste-se de
homem e assume o lugar do .

marido, no local onde ele
trabalhava. Muito feliz com seu

novo papel, a atriz que
interpretava a Solineuza, em
"A Diarista", prefere não falar
muitó sobre a personagem.
É para nâo estragar a surpresa
aos seus fas:'

HORÓSCOPO.
Áries (20/3 a 2Ó/4) .' .

A vontade de conquistar do ariano encontra hoje um campo fértil com a Lua no' signo de Leão e seus

aspectos positivos. Tudo indica que você viverá um dia mUITO positivo para curtir o namoro. Se não
.

lor õ case, viva corffalegria,-rudo-que lhe déf p1'âZer e que lhe)eriniti(!inlhar nõ palto dã vida: Mostre
às pessoas queridas sua .criatividade

..
É fundamental poder éurta esse dia com amor.

Touro (21/4·a 20/5),
Aproveite que o dia o presenteia com a presença da Lua na. sua área do lar, casa e familia, e procure

·

dar uma nova cara à- sua casa. Receber< pessoas queridas, mesmo seus f�miliares, pode fazer com

· que' uma simples reunião,' se tome um rnomento especial é';inesque(;ível:

Gêmeos (21/5 a 20/6) .

o dia está super bom para você viajar nas suas fantasias, e dar um novo rumo à sua vida A Lua em

·

Leão estimula este assunto. Com�ce.alterando sua: manera.ríe se epresser Que tal ouvir uma boa

música, ir ao teatro, ou mesmo 'escrever. poésias? Abra o .canal. da comunicação.

Câncer (21/6 a 21m -.....".

A posição da Lua em Leãõ na sua área de valOres indica'úm ótimo dia para exaltar sua aulo-eslima.

Apenas esteja conectado nas suas reais qualidades. Sem �e iludir, estará sabendo como usar

adequadamente seus talentos ou carac\iSticàS 'que o tomam mais sensível.

Leão (22/1 a 22/8)
A Lua está transitando pelo seu signo hoje, deixando-o numa posição mais ativa. Aproveite que está
com mais vontade de trabalhar, e use suas qualidades como divulgação do seu talento. É um bom dia

para cuidar do corpo e da sua forma física, então faça exercícios.

Virgem (23/8 a 22/9)
Virginiano, procure ficar mais quieto hoje, descansando, já que a posição da Lua em seu mapa sugere
isso. Faça este exercício, como uma maneira de recuperar suas energias nestes dias. Sua dedicação
às pessoas mais próximas, pode se encontrar em evidência, e deixá-lo um tanto vulnerável.

Libra (23/9 a 22/10)
Talvez hoje que a Lua estimula os encontros sociais e com amigos, você tenha alguma atividade
social extra e ela não deve ser dispensada, de maneira alguma. Seu brilho, charme e elegância
estarão em evidência, e você deve fazer o que sabe e pode, para ser muito bem admirado por seus

amigos.

'Escorpião (23/10 a 21/11)
A Lua na sua área de carreira indica um ótimo dia para você sair, ir a festas ou eventos, mas sempre
com uma imagem de destaque e de pessoa atraente que é. Seu jeito magnético e sedutor pode ser

mais notado e você se sentirá ótimo. O que precisa e ficar menos desconfiado.

Sagitário (22/11 a 21/12) •

o sagitariano vive um dia propício para fazer uma viagem ou um passeio, uma vez qae esta área de

seu mapa recebe a Lua. O importante é ter a oportunidade de se aventurar um pouco, fazendo o que
tanto gosta. Aproveite o cue pintar de bom, mesmo que seja tudo rápido e pareça instantâneo.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Você pode estar vivendo um dia mais introspectivo com a posição dos planetas em seu mapa. O
bom disso, é que pode ser bem aproveitado, se conseguir fazer uma boa avaliação do que tem sido

sua vida a dois. É bom ter bem clél!'O o valor de sua parceira em sua vida.

Aquário (21/01 a 18/2)
É 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 vi�rações do dia.

Peixes (19/02 a 19/3)
Pisciano, aproveite os bons trânsitos dos planetas e mostre seu otimismo. Use de uma super dose

de auto confiança, quando tiver que lidar com as pessoas com quem convive diariamente. Está na

hora de você mostrar suas qualidades, mesmo que seja num plano geral.

,<
"J
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A Caroline está muito feliz com o

nascimento da irmãzinha Gabrielle no

último dia 20 e manda muitos beijos!

Os pais José e Rose mandam os parabéns
para as gatinhas Sainara e Saionara que

completaram 3 aninhas dia 3
� ,,/

Participe do. sorteio NICO�ODELLI!
OS participantes "Página da criança"
terãóa oportunidade de ganhar uma

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

Envie sua fotinho e não perca essa oportunidade!

Extra

PÁGINA DA CRIANÇA
r

Por üaníele Santos
recepcao@oGorreiódopovo.Goll1.br

Em pose a garotinha Jenifer Màyara
Pless que completou 8 anos dia 7.

Homenagem de Laércio Bruns
e toda sua família

o� pais Cláudio e Cris mandam

parabéns para Sarah quê
completa 9 anos no próximo

dia 10. Felicidades!

Os pais Geneval e Sirlei
homenageiam a gatinha Taiany
Cristini Que completa hoje

:3 aninhas. Felicidades!

O gatinho Felipe Fagundes Heidemann
completa 5 meses no próximo-dia 10. Seus

pais Gilda e Dayane estão felize� com a data
-

'"

. ()
;, Parabéns para o gatinho Mickael
Alexander Schneider que completou
3 aninhas dia 6. Cpm muito amor

dos tios Onofr� e Alaide

Completou 11 aninhas dia 6 a gatinha
Thàyná. Parabéns da mãe Maureen, a

/ vó Elvira e a madrinha Glaucy .

..
-

.
l

Ian Guilherme Schalinski completa
hoje (8/9) seus 3 aninhas! ,-. .

A família toda está muito feliz ,
por esse_menino lindo!

O CORREIO DO POVO

Papai e mamãe mandam um grande
� beijo e abraço para sua gatinha

Isabell'tluana Zapella �ischlJl que
completa hoje 10 _?ninhos

-

Na foto o vovô Zeni que
aniversariou dia 5 e o- netinho Tiago
Felipe que completou 5 aninhas
dia 4. Parabéns de toda família!

Na foto Denis fazendo pose com

a'sua afilhadinha no colo
.....

'\

Em pose para a

coluna a gatinha
Lidiane Alessandra

da Silva

./
../

ti-
mIas LOllS
LOVEWEA R
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Coisas do cotidiano político
_

É comum em política, principalmente, durante campanha
eleitoral comentar um determinado assunto para um grupo com

o objetivo que seja divulgado aos quatro ventos. O ex-governador
Amin costumava contar uma história mostrando as diferenças
de comportamento entre [aragua do Sul e Florianópolis. Diz ele

que, certa vez, reunidocom algumas pessoas em Jaraguá do Sul,
relatou um fato destacando que se tratava de um segredo e que

não poderia sair daquela sala; A bem da verdade o objetivo era

que fosse difundido o que estava sendo dito e de forma mais

ampla possível. Passaram-se ·os dias e nada. Silêncio sepulcral.
Ou seja, as pessoas atenderam ao pedido de segredo e nada
comentarám. Amin estranhou até porque em Florianópolis seria
o contrário nem bem sairia da sala, embora segredo, já teria

alguém comentando o que foi conversado lá dentro. Por isso que
ele costuma dizer que na Capital carta anônima tem remetente.

Vestibular
O primeiro obstáculo já foi superado. Passou pela Comissão de

Educação e Cultura da Câmara Federal o substitutivo que proíbe
as universidades públicas de cobrar taxa de inscrição para o

vestibular dos alunos que tenham cursado o último ano do ensino
médio na escola pública. Continua tramitando, mas tem éhances
reais de aprovação.

.

CARLOS KILLIAN ALESC

Firme
"Estou trabalhando," declarou o deputado Cesar Souza Júnior

que começa a se firmardefinitivamente como candidato doOEM

para aprefeitura de Florianópolis. Resta saber se desta vezo partido
não seguirá os passos do seu antecessor, o PFL, que anunciava

candidaturas e depois recuava.

Curiosidade
. Embora aqui em Santa Catarina a cúpula do panido garanta que
está crescendo mais do que o esperado, dados do TSE revelam

que o Democratas foi o partido que mais perdeu filiados este ano

,
no país. Até agora foram- registrados 40 mil. É seguido de perto
pelo PT8, enquanto o PT e o PSD8 são os que mais crescem.

Automedicação
Também tem tudo para ser aprovado pelos deputados federais o

projeto de leique proíbe a venda de antibióticos sem receitamédica.
Amedida será aplicada a remédios para usohumano e veterinário.
As farmácias serão obrigadas a reter a receita do paciente. O
argumentovai desde o desenvolvimento de resistênciabacteriana
passando pela automedicação até o uso abusivo de substâncias

antimicrobianas. Mas há resistência dos laboratórios.

Junto
Pelo menos o senador Rai

mundo Colombo desconsidera

qualquer possibilidade de perder
o prefeito João Rodrigues de

Chapecó para outra sigla. "Ele
está conosco. Participa de nossas

reuniões é nossovice-presidente.
Não existe isso...

" Não é só o PR

que está atrás dele. É uma

liderança forte no Oeste.

Polêmica
O pregão eletrônico criado em

2002 como modalidade de lici

tação para bens e serviço, vi
sando também reduzir amargem
de desvios e ilegalidades, estará
na pauta do Senado na próxima
segunda-feira, até porque está

sendo estendido para outros

setores. O obstáculo no mo

mento passa pela contratação de
obras e serviços de engenharia
onde sempre há uma carga de

suspeições.

Interessante
A partir da semana que vem o

Tribunal Superior Eleitoral vai
divulgaroprogramaBrasilEleitor
mostrando as principais datas do
calendário eleitoral do ano que
vem e colocando em debate

alguns temas, além da prestação
de serviço. Ou seja, um trabalho

digno de valorização do voto,

importante para que as pessoas de
dêem conta do que significa
desrespeitar o ato de votar. Mas
o interessante é que no primeiro
programa estarão participando
taxistas num bate-papo sobre
horário eleitoral, candidaturas,
campanhas, ou seja, aqueles
que são habituados a ouvir as

mais variadas opiniões das mais.
variadas pessoas. Vai ao ar na

TV Justiça.
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levando o gás até lá é a única

forma", disse o governador.
Lembrou que existem548 fábricas
de móveis na região Oeste, que
levam desvantagemem relação ao
pólo moveleiro de São Bento do
Sul eRioNegrinho, que já contam
com o insumo do gás natural.

VOLUMEDEVENDAS -

O presidente da SC Gás, Ivan
Ranzolin, observou que a empresa
�chega a fornecer o GNC (Gás
Natural Comprimido) transpor
tadopor caminhões, a preços 28%
menores como forma de manter
a margem dos revendedores que
comercializamoproduto onde não
há acesso à malha do gasoduto
da empresa.O volume de gás
natural comercializado pela
companhia vem crescendo e está

em 200milmetros cúbicos diários
a mais do que ao final do ano

(It

passado.
Hoje a empresa está distri

buindo 1,6 milhão de metros

cúbicos ao dia e a curto prazo

prevê em seu contrato com a

Petrobras o volume de dois
milhões demetros cúbicos ao dia.
Os novos contratos assinados

prevêem vendas de 104,3 mil
metros cúbicos dia apenas a seis

indústrias, enquanto cada um dos
dois postos de abastecimento de
GNV estimam a venda de 4 mil
metros cúbicos por dia.

Gás natural vai garantir energia para mais seis consumidores industriais

Cresce consumo

de gás natural-

E a Vida Segue
Será que vai entrar na

pauta do TSE na próxima
semana o julgamento que
trata da cassação do go
vernador Luiz Henrique?
Parou ...

o objptivo P ampliar
o atpndimpnto a jovpns
qUf pstão fora �pscola

FLORIANÓPOLIS
.

O governador Luiz 1\enrique
da Silveira (PMDB) assino con

tratos entre aSCGás (Companhia
de Gás de Santa Catarina) e seis

consumidores industriais de Gás

Natural, além de dois postos de
abastecimento de Gás Naturai
Veicular. Luiz Henrique destacou
os esforços que o Governo vem

fazendo para atender ao cresci

mento da demanda por energia
provocadopornovos investimentos
empresariais no Estado. "Só em

[oinville, no último anooconsumo
de energia elétrica aumentou

14,8%.
É um ritmo impressionante, só

. comparável ao crescimento chi

nês", observou ele. Para o gover
nador, éprecisodiversificaramatriz
energética como forma de reduzir
os riscos de um apagão. "Com o

emprego crescendo e os novos

investimentos, Santa Catarina

vive uma fome de energia.
Só na região Oeste do Estado

há 12 mega-projetos para a

instalação de abatedouros de

frangos e suínos.Como o gás hoje
é só litorâneo, precisamos eliminar
esta desvantagem comparativa, e
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' :As' industriasi ·8s"·hospita:is"'�
<ós p1�dútores ruraí,S'terab de�ii;r

.

, um plano-de maií�jo'do,l�(r,�
,

�erãd responsáveis,pelos resíduos'
até o tratamento 'Ou

.

a recicla
gem. Essa é a principal proposta,
do projeto de lei que cria a

Política.Nacional .. de Resídúos
Sólidos, assinado pelo presidenté
Luiz Inácio Lula da Silva.

'

, Segundo o plano, os gerado
res devem adotar medidas de

compensação ambiental e pre
cisam promover ações de reapro
veitamento que gerem. renda
para os catadores. A queima a

céu aberto e o enterro direto do
lixo; sem precauções especiais, .

.
também passam a ser proibidos.

.

A proposta, a ser encami
nhada ao Congresso, considera
ilegal a importação de resíduos

,

prejudiciais ao meio .ambiente.
Caso seja aprovada pelos parla
méntares, a proíbição faz o Brasil
se '�dequar à de�isã() da Organí-'
zá��o Mdiidial dó Comércio- ,

:iOMC}; que e'm junho i�pediu
�:;Ur).ião Européia de vender .

PAê�!l usados 'ao país, atendendo
. à reívindícação 'das autoridades
; brasileiras.

.

Lula assina O projeto da PolíticaNacional de Resíduos Sólidos

'f)e acord��m o texto dopro- segurar o acesso às políticas pú
jeto, 'os serviçospúblicos de lim- blicas, "Nossarelação com os ges

peza ur�;1Ua terão que dar prio- tores públicos nunca foiestável",
.

ridade. � contrataçâo 'de �oope-' ressaltou. Ele acrescentou que o

rativàs de caradores-durante o'· 'texto "representa a garantia de'

'manejo do lixo. O governo que" a gente não corre risco de
federal, osestados e os rhumeJpios

.

voltar para àmarco zero daqui a
podemc9Í1ceder crédito eincen- " alguns anos".

, tivos fiscais a entidades dediç�êIa�
-

Atuâline�t�; a regulamenta-
à reC:iclagenie:ao tratamento dôs. ção db' tratamento e

:: da
materülis,

.. '. '

... '

-:

";
c

•••. dest:inaç�o
.

dos resfduos sólidos
Ó r�p��sentante dâ·Con£�-,-, .cabe aosnuinidpios e ao-Distrito

deraçã0N�d9.hal d�s CaÍ:adQr��i
.

, .• ',·Federal. '. P�l'; :projeto, eles

Luiz H�Ofique:dâ Silva: �firrnQY continuarão à elaborar os planos
quê aidéia rêpresent� uma,êéri-' de manejo, -mas terão de

quista pára'.� categoria, ap as-. ." �bed�cei às n0fmas da futúta lei.
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1m"en o.,t;,lOflSnovatas,.as lídeiesdo merc�- (Suftàtnar;;dogrupôde llovatás; vO),i trà:i1sfertr sua fábrieã dé Fdr- (i": "'" ,

. ,

.

;';,:'�P 'nacional têm' .planos a'-m::. duas. j'á \�ciaram � m�ntage�, � '" t:álezapar'a,�,ZonaFranca.,Ómer-
'

;'.Os investimentos em bolsa de valoreS feitos. através da interriet

biciQsos." chinesa Haobao e a, brasileira:' cadó de duas rodas nO:,BrasUqua- e�tãoganhan.d0€Spaç6.Sónomê�geagos�00Home'Broke�,ctÍino
Dona de 80% dd mercado, a Brainont (que fará motos, qas se qua&uplicou na y.ltima déca- "é chàmad6 o sistema eletrônico de négociações adotado por 57

Honda estánegociando a compra marcas Triumph, Husqvarria e da. Em 2007, atingirá o recorde corretoras da Bov�spa, novos recordes.O volume total de negócios
de uma área da Gradiente, tam- Malaguti' e quadriciclos da de mais de 1,5 milhão de unida- atingiu inéditos R$ 18,3 bilhões, frente a R$ 15,7 bilhões emjulho;
bémemManaus, quepossibilitará Malaguti). As outras já têm des, 19% a mais que em 2006. um crescimento de 16%.

Pouco
Como já é de praxe, alguns bancos anunciaram na última

quarta-feira as reduções em taxas a pessoas físicas e jurídicas. O
Bradesco reduziu o juro do cheque especialde 7,91% aomês para
7,89%. O B�nco Re�l diminuiu em 0,6% a taxa do cr�dito pessoal,
com garantia de veículos. O,BB, por sua vez, reduziu a: taxa do
BB Giro Rápido/Crédito Fixo de 2,23% ao mês para 2,1Q%.

Investimento 1
Quem pretende iniciar ou continuar á u;,vestir em ações na

Bovespaterá, segundo �nàlistas, teráum setembro mais v.olátil.
Os especialistas apostam ligadas ao mercado interno, menos

. suscetíveis aos altos e baixos do cenário internacional. Os setores
elétrico e de b':IDcOS estão entre osmais recomendados por analistas
+-O primeiropela perspectiva de aumento do preço de energia e 6
segundo pelopotencial de recuperação após a queda recente,.

Investimento 2
. AÁgO:cieotretora, uma dasmais respeitas do'País, decidiu rever
suacarteírarríoderada de ações e realizou umamudança nos papéis
listados no portífólio. Entre, as. mais recomendados pelá corretora
est�o papéis das Lojas Americanas, Petrobrás, ALL, Vale do Rio

Doce, CSN, Gerdau, Lopes Brasil, Aracruz, Bradesco eJtaú.

Investimento. 3
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LIGA FUTSAl: CUMPRINDO TABElA

Jogadores da Malwee comemoram o segundo gol na partida, marcado pelo camisa 7 Augusto

Malwee vence o Joinville

pela 1a vez na Liga 2007
Timp jaraguapnse joga
na tprça-feira, às 18h15,
contra a InteUi, em SP

JULiMAR PIVATTo

JARAGU� DO SUL
'Em clima de amistoso de

luxo, a Malwee venceu ontem,
na Arena [araguá, o [oinville.
pela primeira vez nesta, Liga
Futsal. Os jaraguaenses
chegaram a abrir 3xO, mas

tomaram 0- sufoco no final do
jogo e sofreram dois gols. Agora,
as atenções se voltam para a

semifinal da competição. A

primeira será nesta terça-feira,
11, às 18h15 emOrlândia (SP),
contra a Intelli. O jogo de volta
será no dia 17, segunda-feira às

19h, na Arena Jaraguá.
o time jaraguaense

começou mais ofensivo e abriu
o placar aos 9'39, através do
artilheiro Willian. Depois do

intervalo, a Malwee ampliou
aos 5�O3" com Augusto, -que
recebeu de Tiago e chutou na

saída de Rogério. Um minuto

depois, Xande chutou cruzado
e a bola desviou em James antes
de entrar, mas o gol foi anotado
para o camisa 6 jaraguaense. A

partir dos sete minutos, os

visitantes aumentaram o ritmo

e diminuíram a 13'34" com
Renatinho. Umminuto depois,
em jogada individual de

Rogério, James fez o segundo do
JEe. No final o time de [oinville
até tentou uma pressão, mas a

Malwee soube segurar o placar.
A Intelli garantiu o segundo

lugar do grupo ao derrotar

Teresópolis por 2xl. O campeão
da ChaveA foi aUlbra que, em

casa, bateu o Atlântico por 6x3
e, na segunda-feira, abre a

semifinal em [oinville, contra o

time da casa.

Começa hoje o Campeonato da Primeira Divis.ão
JARAGUÃ DO SUL

O Campeonato Jaraguaense
da PrimeiraDivisão começahoje
com promessa de boas disputas
do início ao fim. E o primeiro
jogo será o clássico "Vovô" , entre
Caxias e João Pessoa, no santa
Luzia, já que estas são as duas
equipes mais antigas da

competição. Amanhã, mais três
partidas dão seqüência ao

torneío - Flamengo e Vitória no
Garibaldi, Atlético 'e Cruz de
Malta no campo do Guarani e o
caçula Noite à Fora e Botafogo,
no Estádio do Dom Pedro, em
Corupá. Os jogos começam
sempre às 13h30, com os

aspirantes, e os titulares entram
em campo na seqüência.

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

�"J,
Atlético (camisa listrada) estréia amanhã e João Pessoa joga hoje com o Crudas

De novo
Jogadores, dirigentes e alguns torcedores insistem para que Jaraguá do Sul e
de Joinville torçam em paz, Mas sempre tem um engraçadinho que estraga.
Ontem, na saída da torcida do JEC na Arena Jaraguá, um grupo de torcedores

d.aqui os esperou em uma das rampas de acesso e começou a provocá-los,
inclusive, atirando cerveja nos joinvilenses. Lamentável. E todos sabem que é!

pessoas que fazem isso aqui não são as mesmas que tem coragem de viajar
para Joinville quando o jogo é lá. Aí quem torce de forma sadia e procura
acompanhar todos os jogos, é quem pode sofrer a conseqüência.

Belas disputas
A Primeirona deste ano promete. Dos 200 atletas cadastrados na

competição, 78 vêm de transferência de outros municípios,
Estados e até de 'países. Da Alemanha vem Fabinho, defender o

Botafogo. E o João Pessoa deve acertar nos próximos dias com

Betinho, que estava na BQlívia. A previsão de boas disputas é do

presidente da Liga, Rogério Tomazelli. "Estes fatos são inéditos nos

55 anos da entidade. Esperamos pelo menos seis equipes com

reais chances de título", comentou.

Fo_ra isso ...
O jogQ foi momo e só esquentou
mesmo nos minutos finais com a

possibilid,ade do empate do
Joinville. Mas era de se esperar
Não tem como brigar o tempo todo
em uma partida que não serve

para definir classificação. Foi um
treino de luxo para as duãs
equipes que iniciam na semana

que vem na semifinal.

Moleque
Começa neste domingo em

Massaranduba a fase régional do
Moleque Bom de Bola 2007. São
dez escolas, cinco no masculino
e cinco no feminino,
representando os municípios da

região. Os jogos começam às 9h
no Estádio Municipal e seguem
até na terça-feira, 11. Os
campeões de __ naipe se

classificam para a próxima fase.

-
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Representantes
No masculino, as escolas são
Albano Kanzler, Alfredo
Zimmermann, Elisa Cláudio de

Aguiar, Escola Felipe Manke e

Colégio Evangélico Jaraguá e no

feminino disputam Lilia Ayroso
Oeschler, Helmuth Duwe, Luiz

Delfino, São Pedro e Maria
Konder Bornhausen. A
cerimônia abertura será
amanhã às 13h30.

I

Torneio
Amanhã, a partir das 8h no

Bairro Schroeder I, acontece o

Torneio de Futebol Suíço do

Esporte Clube Aliança. A
premiação tem quatro suínos,
60 quilos de frango e até

cerveja. O valor da inscrição é
de R$ 70 e os ínteressados
podem entrar em contato pelo
telefone 3374-5247. Boa pedida.

Tabela de Jo os

. CAMPEONATO BRASILEIRO

Resullados - 248 Rodada
Corintllians lxO América-RN
Goiás 2x3 Atlético·PR
Juventude 1 xO Cruzeiro
Flamengo 4xl Figuairense
Atlético-MG OxO São Paulo
Santos 2xl Internacional
Grêmio 3x1 Vasco
Paraná 2x4 Náutico

Botafogo lxl Palmeiras
Sport Ox2 Fluminense
25" Rodada
Hoje
16h - Figueirense x Atlétlco,MG
16h - Vasco x São Paulo
16h -Internacional x Aamengo
18hl0 - Cruzeiro x Grêmio
18hl0 - Santos x Juventude
Amanbi;"'? .

19h - Fluminense x AUético-PR
19h - América-RN x Sport
19h - Náutico x 80lalogo
19h - Palmeiras x Goiás
19h - Paraná x Corinthians

BRASILEIRÃO SERlE A - CLASSIFICAÇÃO
Col. Time PG J V E D GP GC S6
10 São Paula 51 24 15 6 3 36 7 29
2° Cruzeiro 42 23 '13 3 7 54 38 16
3° Santos 39 24, 12 3 9 38 31 7

4° Vasco 39 23 11 6 6 41 �26 15
5° Botafogo 39 24 10 9 5 43 34 9
60 Grêmio 38 24 11 5 8 27 24 3
70 Palmeiras 37 24 10 7 7 30 32 -2
8° Fluminense 34 24 8 �10 6 31 22 9
go Goiás "33 24 10 3 11 33 34 -1

10õ Cori.iiffiíans 33 24 If 9 7 2g '34- :r
11° Atlétlco-MG 32 24 9 5 10 36 33 3
12° Int!l.!!!?cional 32 24 9 5 10 31 33 -2
13° Sport 32 24 9 5 10 36 39 -3

140 Flamengo 29 22 -r 8 7 35 34 1

15° Atlético-PR 29 24 7. 8 9 35 35 O

16° Fígueirense 28 24 '1 7 10 35 42 ·7

17° Paraná 28 24 7 7 10 28 38 -10
180 Juventude 26 24 7 5 12 28 40� -12
199 Náutico 24 24 6 6 12 34 47 -13

200 arOétlca·RN 10 24 -3 20 18 55 -37
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BRASIL ENFRENTAOS ESTADOS UNIDOSAMANHÃ.

Alonso sai na frente nos
A Seleção Brasileira de futebol já está nos Estados .unid�

onde faz dois amistosos preparatórios para asEliminatórias daCoil
do Mundo de 2010. O primeiro deles'será amanhã,' às 17h (d
Brasília), em Chicago.

'

. treinos livres na Itália
Felie Massa ficou com

o 3D melhor tempo e

Rubinho terminou em 15D

MUNZA (ITÁLIA)
FernandoAlonso, daMclaren,

registrouamelhor tempodeontem
nos treinos livresnoautódromode

Monza, na preparação para o

Grande Prêmio da Itália, que
acontece amanhã, às 9h (de
Brasília). O bicampeão mareou

lmin22s386, emdia de céu aberto
e pista seca.· Nos . tempos
combinados das duas sessões

realizadas nesta sexta, o finlandês
da Ferrari, Kimi Rãikkõnen,
mostrou que a diferença entre as

duas equipes é mínimaç
registrando lmin22s446.

O brasileiro Felipe Massa,
companheiro de Rãikkõnen na

Ferrari, ficou também bastante

próximo dos dois líderes, com
Imin22s590. Massa chegou a

completar 23 voltas na sessão da

tarde, mas () finlandês só saiu para
a pista no início e quando
restavamapenasdezminutos para
o final. Ncrneio tempo os

mecânicos ficaram trabalhando
em seu carro.

LewisHamilton, daMclaren,
aparece com a quarta melhor
marca. Com lmin22s618, o líder
do Mundial de Pilotos ficou a

aproximadamente Os3 de seu

companheiro.Na sessão da tarde,
ele chegou a completar 26 voltas.

Já o brasileiro Rubens Bar-

richello, da Honda, manteve a

rotina desta temporada e só

conseguiu registrar a 15ª marca
com lmin24s564.

MOÇÃOYANG
FIOS, LÃS

SAS EJAQUE

300/0 DES
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