
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 .·ARTHURMÜLLER I 1·923- 1936 • HONORATO TOMELlN I 19.37 - 1957 • EUGÊNIO VICTO

_F_!J�I!!\Jl�I_M_l_9J_9 _

--------

: .

- TERÇ'A-FEIRA, 11 DE SETE�lBRO:tJY2007 -::' :�'; .

, � .::: -.
-

�

--_
,_ .. �

20° 28° �.

MíNIMA MÁXIMA'-'�'

. Denise Frossard
-,'_.... -

fala sobre ética
no palco da Scar
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Taxista assaltado

pela segunda vez

.
em Cuaramírtm
• PÁGI'NA 5

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.733 • R$ 1,00

Doze, pessoas morrem
.

A •.

no trânsíto no Estado
o feriado da Independência foi marcado pela violência nas estradas federais. Foram 101 mortes. Minas Gerais

.

lidera o ranking. Santa -Catarina ficou em segundo lugar com 203 acidentes, 12mortos e 150 feridos.• PÁGINA 5

.
-.

ABERTA TEMPORADA DE PRAIA" CÉSAR JUNKES

MoradoresdoVale do Itapocu aproveHaram o feriado para reunir a família no litoral norte. Movimento superou a expectativa. •

15.000 CRIANÇAS.
" VACINADAS

, A implantação da Campanha de VacinaçãoAntigripal
Infantil é uma ação inovadora que beneficia a saúde de
nossas crianças. Na sua terceira edição já imunizou
mais de 15 mil crianças menores de cinco anos num
soma de 19.500 doses com investimento superior a
R$ 400 mil. Esta iniciativa resultou na diminuição
de 30% das internações por doenças
respiratórias, oferecendo mais
saúde às crianças �
tr:anquilidade aos pais.

UCBDABIA_.ClPIl Pl&BlUlAI£
DE_I JlllAlIIABISll
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EDITORIAL

A novela sem fim
•

Na semana passada, este

espaço registroumais uma visita

do governador a Brasília para

pedir o cumprimento das reivin
dicações de Santa Catarina

junto aoGoverno Federal. Surge
agora a informação de que o

Governo Federal executou até o

dia 28 de agosto 21,67% do

Orçamento Geral da União

(OGU) de 2007 para Santa

Catarina na área infra-estrutura.

Faltando apenas quatro meses

para o final do ano, foram pagos

até agoraR$ 96,9milhões dos R$
450,8 milhões previstos para o

exercício 2007. A execução do

orçamento do ano passado para
a área de infra-estrutura ainda

está em curso e chegou até agora
a R$ 331,08 milhões, o que

corresponde a 68,4% do total. Os

Outros importantes projetos,
necessários para o

desenvolvimento de Santa

Catarina, arrastam-se-"

dados' foram divulgados pela
Federação das Indústrias.

O presidente da Fiesc,
Alcantara Corrêa, chama

atenção para o fato de a maior

parte-des recursos ser destinada
às obras da BR 10 1. Excluindo

esses valores, SantaCatarina fica
com R$ 27,5milhões em 2007 e

R$ 131,+milhões em 2006. "É
importante lembrar que aBR 101-

não é uma obra apenas para

Santa Catarina, mas um projeto
urgente para a logística do País e

fundamental para um grande
número de estados", diz.

O percentual executado_ do
orçamento2007 (21,67%)melho
rou em relação ao ultimo dado

tabulado pela Fiesc (2,36%. até
o dia 11 de junho).Mas também
é a BR 101 que puxa o cresci

mento.ComR$ 69,4 milhões, ela
recebeu 71,6% do total execu

tado neste ano. "Outros impor
tantes projetos, necessários para
o desenvolvimento de Santa

Catarina, arrastam-se", avali�
Corrêa. Entre os exemplos, ele
cita a conclusão da BR 282, a

duplicação da BR 280, que dá

acesso ao porto de São Francisco

doSul, o acesso aoporto de Itajaí,
além da dragagem para permitir
a operação de navios de maior

calado nomesmo porto.

• PONTO DE VISTA

Mudanças na área
de 'serviços

Recentemente, o Instituto

Brasileiro de Geografia Estatís

tica - IBGE divulgou os dados

do censo populacional para
[araguá do Sul, tendo chegado
a uma população de 129 mil

pessoas no Município. Embora
dados extra-oficiais tenham

chegado a um número próximo
.

a 140mil pessoas, ambos os da

dos apontam para um cresci

menta superior a 3% ao ano,

acima portanto da média bra-
- sileira de 2,1%.

Há aqui tanto o crescimento

vegetativo da população (total
de nascimentos, menos total de

mortes no período) quanto o

crescimento proveniente dami

gração interna, onde se destaca

a vinda de profissionais de esta
dos próximos tanto paraJaraguá
do Sul, quanto para os muni

cípios do Vale do Itapocu. Co
mo é bastante representativano

numero geral, o que se nota
é

também umamudançano perfil
étnico-cultural da região, que

<'

procura se adaptar emsua infra

estrutura e serviços a este novo

perfil.
ElkyMaria dos Santos é um

destes exemplos, uma das mi

lhares de histórias anualmente

contadas sobre a vinda à região.
Vinda da capital São Paulo há

quatro anos, a atendente do
varejo enfrentou preconceitos
ao chegar aqui. Numa das lojas,
ao entrar, uma das atendentes

lhe formulou um inacreditável:

'O que tu quer?' (sic), ao ver a

'fuoça vestida com saia longa e

chapéu e sem antes saber se

queria um emprego ou era uma

consumidora da loja.
Elky calmamente lhe res

pondeu: 'Eu quero o seu em

prego. Porque se eu estivesse no
seu lugar, eu dariamais atenção
às pessoas'. As coisas caminha
ram, outras portas lhe foram

fechadas, algumas abertas e há

cerca de 1,5 ano, ela trabalha

na creperia do Supercenter
Angeloni. Chama a atenção

• Randal Gomes,
.

Coordenador de Relações
Institucionais e do curso de
Comércio Exterior da Fatej

dos clientes por seu bom humor

e pelo bom atendimento que

presta a crianças, adultos e ido

sos, ricos ou pobres.Não faz dis

tinção das pessoas pelas roupas
que vestem e gosta de contar

histórias enquanto atende aos

pedidos dos clientes:
Talvez não saiba conectar

seu modo de atendimento à

teoria administrativa que se

comenta em Exame, nem saiba

-citar os autores de marketing
que respaldam o modo como

atende seus clientes. Mas com

seu jeito simples e próximo, pes
soas como ela tem demonstrado

que asmudanças são bemvindas

e necessárias a uma região que

se torna pouco-a-pouco mais

cosmopolita, com etnias diver-
• sas e gostos diferenciados. Há

uma nova porta econômica se

abrindo na área de serviços e

aqueles que têm mantido seus

olhos abertos, têmsidoQSprimeiros
àdesfrutardos lucrosprovenientes
desta nova realidade.

• DO LEITOR

A distância entre

o livro e o leitor
Pela televisão, descubro que

num país distante, chás de bebês
têm um detalhezinho diferente

daquele quepraticamos aquino

Brasil. As pessoas convidadas

para o chá dão de presente para
o bebê que está para nascer e

para os pais - adivinhem o que?
Livros! Issomesmo: dão livros de

presente, livros que repre

sentarammuito na vida de quem
os está dando, e que poderão
acrescentar algo à vida da

criança que está chegando.Não
é fantástico? Dá-se um presente

,
para a vida inteira.

No Brasil, um grupo de

pessoas .reúne livros - pede
doação, recolhe-os aqui e acolá
., e os junta para sair à rua, de

madrugada, e distribuí-los

àqueles que trabalham à noite

oumoram na rua.

São idéias geniais para

incentivar a leitura, começar a

formação de novos leitores e,

conseqüentemente, tornarmais

fácil à acesso ao conhecimento

e à viagem nas asas da fantasia e

da imaginação.
Eu ousaria sonhar mais,

espichar essas boas idéias,

apanhando crianças nas pe

riferias das nossas cidades, das
áreas mais carentes, onde nem

as escolas têm bibliotecas, para
levá-las a conhecer e freqüentar
uma verdadeira bibÍioteca. É
certo que seria muito melhor

levar a biblioteca até elas, e já
fiz isso - levei livros meus e

também osmuitos livros infantis

e infanto-juvenis das minhas

filhas que já cresceram, - para

iniciar bibliotecas em escolas do

interior, onde elas não existiam.

As idéias são boas, tanto a de

doarmos os livros que temos em

casa e que ninguém abre, para
iniciar uma biblioteca numa

escola que não a tem, como levar

as crianças que não têm acesso

àos livros até onde eles estão. O

que é preciso para melhorá-las,
é colocá-las em execução, como

aquele pessoal pioneiro, que de

dia pede livros a quem quiser
doá-los e de madrugada os leva

para aquelas pessoas que

trabalham à noite ou que vivem

nas ruas.

• �uiz Carlos Amorim,
escritor e editor

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

ser enviados por e-rnaü 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).

.. DOS BLOGS
HELENA CHAGAS blogdosblogs.blig.ig.com.br

-Vida ou morte para Renan
Não tem nem graça fazer agenda esta semana, né? Vai ser aquilo: Renan,
Renan e Renan. A questão não será apenas o que acontecerá ao presidente do

Senado, mas o dia seguinte, o que vai acontecer depois. Para mim, a agenda
de verdade começa quinta-feira, um dia depois do julgamento: 1. Cenario pós
Renan: absolvição. Ainda é o mais provável. E o fator determinante do dia

seguinte seria aí tamanho da vitófia. Se for apertada, como se diz, Renan ficará

politicamente frágil e mais vulnerável às pressões. Esse primeiro momento

será também decisivo para a imagem do Senado, que vai apanhar um bocado

da mídia se absolver Renan. 2. Cenário pós-Renan: cassação. O Senado sai

bonitinho perante a opinião pública, mas lá dentro vai ser um barata-voa para

ver quem fica no lugar.
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POLITICA

Mpnsalinho 1 Spm safda
"Para controlar o fluxo de Daqui a pouco pode desaguar na Justiça mais uma ação Pela enésima vez. On-

entrada da mensalidade, o civil pública, agora no âmbito federal. A prefeitura de tem, 6h52 minutos. Com-

valor pago, nome e assina- [aragua do Sul não estágarantindo atendimento médico posição ferroviáriadaALL Ambipntp
tura do contribuinte eram especializadopelo SUS. Pacientes obrigam-se _.8. procurar atravessa a Reinoldo Rau De barracas de feira a restaurantes, condomínios e

registradosemum livro cai- . assistência em outras, cidades. no sentido Jaraguádo Sul> congêneresobrigam-se à amiazenar eencaminhar para
.

xa, até que, a partirde agos-;
.,

.

SãoFrancisco "do ,Sul; Ô êmpresasde reciclagemouà�pncess,i<::mária c8Ie�ôra: de
to 6u setembro de 2006, a .Mais verba alarme da cancela eletrô- .lixo todo o óleo utilizado em frituras. O, projetô é do

côntribuiç�ocomeçouaser'
. ..... :. . ÍíicasódisparouqU2iudoa-. ver�ador-:Ronald�Raiipno:(PTB), cluetr.amfb. na

êf�tu�ciapÇ)rmeiodê'boleto
.

,Secre�deDesehvó1vímentoRegionaiesPíT�passimdo '.' prtrneíramáquínardasrrês; ",Câlnar�.
'

, , ," '�,

ban;'"cárioemLV'ardoPartido :;'R$ 450mil pata-as obras de amplioiação daUTI dóHospital -,: '.' .

, ..au la rruu que.puxavam O trem, cru:. .

São José, que também 'tem parcerias da prefeitura e da
Liberal (PL), atualmente Acijs. É a segunda parida de um: total de''I{$ 1,8 milhão

zava a rua.

.

PR, sigla à qual o prefeito é �nveniadoséom o t�do.
" ..,.

filiado". '

fi.a são r�gtstradas
"pormês, erhmédía,
2.300 aç&s .çrlmi-

�

hai$ contra ó telé
.

fóne público. Des- '

sas, em tomo de'
UI-OO sãode vanda

.
lis�o. OS.:TPs, que
,completam .agora;
em2007, Is anos n.gt

:�aís, Úhijªrafu .,a

proteção'gé fibra, de
. "Arnodíficaçãodamoda- . �'. '�ldFO acú�tica':¢
lidade de arrecadação do" ; ·191�. PelÓ�'fonnat

"

,- _\;
"

•
Q

'mensalinho' emnada altera elhante a unra
a improbidade administra-: Iha, Ibgof0ra'
tiva decorrente de sua insti- populann.éhte ba-
tuiçãoecobrança.nemcon- tizados de' "ore-
fere legalidade à cobrança", lhão":Aé�ca,;emJ0lnVin
afirma Lenzi, que amparou- proteção, fransforn1aaà e�h erra pará'bebês. No
se naConstituição e na Lei Brasil exiSt��, hOje,'li 47 milhão de'orelhões. Em
de Improbidade para ajuizar S�taCatannaSão 39:100 teralinais de�O p�blj.c;O: .'

a ação civil pública. o que dá proa média de 8,Ot apareihos para ,�ada
mil habitantes. Bancas de jornais e revistas (30%)e
padarias (20%) respondempot50% das vendás dbS'
cartões telefônicos.

. '. ."

Mprisalinho 2
Aacusaçãoédopromotor .

Aristeu Xenofontes Lenzi.
Mesmo assim, não se sabe
ainda se os valores arreca

dados foram contabilizados.

Segundo o promotor, até 6
de junho de 2007 o PR ain

da não havia prestado con
tas do exercício financeiro
de 2006. No ano de 2005, o
partido também não regis
trounenhumamovimenta-

.

ção flnanc�ira".

Mpnsalinho 3

Não podp
Partidosponticosnãopo

dem receber doações em

dinheiro de servidores que

ocupemcargosdeconfumça Nppotismo
em funções de chefia ou Mesmo sem um único caso de nepotismo ern seus

diretoria. A decisão é do • .quadros, aCâmara de Vereadorés de'Corupávai assinar
TribunalSuperiorEleitoral. Termó.de Ajustamento de Conduta, como Mínístério
O TSE responde consulta ':

··

.. ,Púb�ico. Quanto a parentes <:'0IA cargos na prefeitura".
feita pelo OEM.' ::, ;\sehouver, o Legislative vai aprovar lei esp�cífica.

'

"
'

,

0'. � _, ,';.
d.

• '.

Imposto
Receita liberou ontem

consultas ao quarto lote de
restituição do IR. Que co

meça a serpagodia 17.Coin

correção de 4,9% da taxa

Selic demaio emais 1% te
lativo ao mês de setembro.
Na internet: wwwreceita.

fazerida.gov.br. Pelo telefo
ne: 0300�789-0300 .

Dplpgados
Proposta de Emenda

Constitucionaldodeputado
Arnaldo Faria de Sá (PTB
SP), será debatida hoje �
Câmara dos Deputados.
Détermina que' o salário

;

inicial de delegado de po-
'

lícia não será inferior ao do

ínt�grante doMinistério 'Pú
blico, que pode chegar aR$
7,6mil.·

'.

DiferPnciados .

Trabalhadores da inicia-
.

tivaprivada, como emprega
dos domésticos, barbeiros,
cabeleireiros, manicures,
pedicurese telefonistas, por
exemplo, deSãoPaulo, com
pisos não definidos por lei
federal, convenção ou acor
do coletivo de trabalho, re
cel:km.desde agostosalários
'dê'B$410,R$ 450eR$ 490.
;Pàtlêi, assinada:pelogover-
I;: .:,',:_:" -: '<,:,.'" ..

'

,� '.
. .

.

',o
•

.

llildbr José Seml..(PSDB) ..

TERÇA-FEIRA, 11 de setembro de 2007' I 3

·RETRANCA

Ligpirinho
. Prefeito de Gaspar, AdilsonSch�tt '(PSB), f�i�ais
rápido. Declarou de utilidad.� pública á�eas de terras
que a Funai quer desapropriar.parÇl.assentar cerca de
dez famílias de indígenasque vivem em Palhoça,
afetados pela duplicação da BR-IO 1. Sth-ritt alega
que vai implantar um' horto florestal como estímulo
ao ecoturismo.

EsquPCpu?
Aquele buraco aberto em calçada da Waldemar

Grubba hámais de15 dias, e já registrado pela coluna
com foto e tudo, continuava lá até ontein ao meio- '

dia. Na quinta-feira passada o diretor de obras da

prefeitura disse tratar-se de obra particular, mas que
mandaria fechar imediatamente.

D1a "'O"
,

..».

HálJllla grande expectatíva de usuáriosemorad;res
dos ba!ros Vila Lalau, Centenário e Baependfpela
retomada do controle.da segurança pública, pelaPM,

.

na AvenidaWaldematGrubba e rua Adélia Fischer,
'um deis trechosurbanos daBR-280.Apartirde sábado,
dia 15.

-. '�. ', ..

JONAS LFMOS CAMPOS

Dpsabafo
"Ninguém agüenta mais aquela mulher, só o

governador", Do&putadoNilsonGonçalves (PSDB)
sobre a secretária do Desenvolvimento Social,
Trabalho e Renda, deputada licenciada Adade Luca
Dias (pMDB). Mulher do presidente da Casan,
Valmor cl¢ Luca, alvo de CPI da Assembléia por
suspeita débeneficiá-l� na campanha de 2006 .
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Feriado movimenta a praia
e antecipa o clima de verão

/
I

CALOR E CÉU CLARO

Veranistas optaram
por descansar e se

divertir à beira mar

,.,.,

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br

CÉSAR JUNKES

I.

KELLY ERDMANN

BARRA VELHA t.

As temperaturas elevadas k
'

típicas de verão, com direito a .ia

muito céu claro e sol forte, dei
xaram o final de semana agitado
no litoral norte catarinense. Em

Barra Velha, por exemplo, o
clima foi semelhante ao da tem

porada de calor, mesmo ainda

sendo inverno.
A pouco mais de dez dias do

início da primavera, os veranistas
voltaram definitivamente a

freqüentar 'as praias da cidade.

Eles até ensaiarambanhosnomar. O jaraguaense Humberto (E) aproveitou para pescar em Barra Velha

Isso enquanto não estavam

sentados na areia ou praticando
esportes, como caminhadas e

jogos de vôlei ou frescoboL Tudo
na tentativa de sair da rotina.

Esse é caso da joinvillense
Emanuela Santana. Ela acordou

cedo no sábado e levou a filha

para brincar à beira da água.
"Viemos aproveitar o feriadão,
nem tanto por causa da previsão
do tempo, mas para descansar",
comentou. Já Humberto

Medeiros saiu de [araguá do Sul
com o intuito de ficar entre as

pedras pescando. De anzol nas

MUTIRÕES DE LIMPEZA

Além de aproveitar o

clima de verão antecipado
passeando àbeiramar, muitas

pessoas usaram o final de

semana do feriado para
trabalhar. Depois de longos
períodos sem se preocupar

com as casas de veraneio, em

Barra Velha, elas resolveram
deixar tudo impecável para as

próximas visitas.
É esse o caso de Curt

Steinert, de Jaraguá do SuL
A última ida para a praia foi

" (?:
mãos, o aposentado ficou horas

seguidas "passando o tempo para
tirar o est�sse do dia-á-dia" ao
lado do irmão João Mário,
morador de Guaramirim.

Parao jaraguaenseAlexandre

Alves, que está na cidade há

cerca de ano, esse é o primeiro
fim de semana depois do começo
do inverno com movimentação
extra em Barra Velha. Ele

comparou o númerode visitantes

ao da temporada de calor. ''A

praia está lotada, parecendo
verão", disse animado.

t»
nomês de junho e, agora, a idéia

principal era ajeitar o ambiente.
,

Enquanto elepintou o portão, na
área externa, a mulher se

concentrou em tirar a poeira
acumulada do lado de dentro.

"Tem muita coisa para fazer",
comentouUrsula.

Omesmo aconteceu na casa

de Vilson Volpi. A família mas

sarandubense pegou a estrada na

noite de sexta-feira e namanhã

.

de sábado resolveu fazer um

mutirão. A arrumação geral

A cena deve se repetir nos

próximos meses, já que ainda

estão por vir outros quatro

feriados até o término do ano,

todos próximos a sábados e

domingos. O seguinte é em 12

de outubro, uma sexta-feira.

Depois, tem também 2 e 15 de

novembro, respectivamente
Finados, e Proclamação da

República comemorados na

sexta e quinta-feira. Por fim, os
veranistas contam com,oNatal,
em uma terça-feira, 25 de

dezembro.

passou pela pintura da cerca,
limpeza do pátio e dos cô

modos. "Tem que manter a

ordem", brincou.

Já no terreno de André

Volpi, de Jaraguá, os esforços
ficaram na poda das árvores.

O objetivo é cortá-las agora

para depois ter sombra em

abundância. A partir de

setembro, a meta é ir a Barra

Velha com freqüên-cia, ao

contrário do que ocorreu

durante o restante do inverno.

Festa do Pirão reúne milhares

de visitantes em quatro �ias
BARRA VELHA

Ocalor do feriado prolongado
fez centenas de veranistas procu
.rarem a praiapara descansar. Mas,
no caso de Barra Velha, houve
mais um motivo para a movi

mentação intensa. A 11ª edição
da FestaNacional do Pirão levou

milhares de pessoas paraparticipar
das atrações programadas para

acontecer entre quinta-feira, 6, e

domingo,9.
Os quatro dias de comemo

rações envolveram desde apre

sentações artísticas e festival de

gastronomia até competições

esportivas e rodeio. Tudo isso no

parquemontado nasproximidades
do Ginási� de Esportes Alfredo
Borba e em palcos alternativos

espalhados pela cidade. Ao todo,
a área principal abrangeu 12 mil

O CORREIO DO POVO

metros quadrados, local onde foi
instalada uma estrutura com 36

pirâmides de armação de aço e

superfície de lona. Em 2006, a

organização havia montado

apenas 28. Esse acréscimoanimou

os visitantes. Segundo Douglas
Ranghetti, ela o incentivou a

passaro feriadona çidade.Mesmo
tendo casa emBarraVelha, nunca
havia participado e dessa vez não

se arrependeu emmudar a rotina.

"Muito boa, valeu a pena vir",
comentou.

Os números oficiais da Festa

do Pirão só devem ser divulgados
a partir de quinta-feira, segundo
a Secretaria Municipal de

Turismo.Aexpectativadepúblico
para essa edição era de 70 a 80

mil visitantes e ainda não se sabe

se essameta foi alcançada.

Fogo queima 20%
do Pico Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

Um incêndio registrado no

Pico [araguá deu trabalho aos

bombeiros voluntários da cidade,
na tarde de sábado passado. As
chamas visíveis a quilômetros de

distânciaqueimaram cerca de dois

mil metros quadrados dos dezmil
da área total.

O fogo começouporvolta das
.

13h e só foi contido à noite,

depois de seis horas de trabalho.

A ação teve de ser realizada toda

a partir de abafadores e foices

por causa do difícil acesso ao lo

cal, que impediu os caminhões

com água de subirem o morro.

Segundo a corporação, o

motivo mais provável para o

incêndio é que ele tenha sido

provocado porpessoas acampadas
no topo na noite anterior à

ocorrência.Ao longododia, o resto
de fogueiras ou bitucas de cigarro
não apagadas, unidas ao calor e

clima seco, podem terespalhadoo

fogo. (KE)
.

CÉSAR JUNKES

Bombeiros tiveram dificuldade para conter o fogo no Pico Jaraguá
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101 PESSOAS MORRERAM NO PAís

Final de semana tem 12
, Taxista é assaltado e ferido

por jovens em Guaramirim
GUARAMIRIM

O taxista Caubi Pinheiro dos

Santos, 42, foi abordado por três
rapazes, namadrugadade sábado,
8 de setembro, que pediram para
serem levados ao município de
Schroeder. Por volta da 00h10
os clientes anunciaram o assalto
e ameaçaram Caubi com uma

faca. O local do crime foi na
Vila Amizade, bairro que faz
limite com o município de
Schroeder, e o valor roubado foi
de R$ 126. Na seqüência, os

bandidos fugiram a pé.

O taxista foi ferido com um

corte superficial na axila do braço
direito, mas afirma que não reagiu
ao assalto. Na manhã do dia

seguinte, a Polícia Militar
.

prendeu um suspeito de ter

participado do crime.
Esta já é a segunda vez que

Caubi dos Santo Pinheiro é

assaltado, em menos de um mês.

Caubi também é suplente de
vereador em Guaramirim. O
taxistapassouporexamesde corpo
delito na delegacia de Jaraguá do
Sulontem.

mortes no trânsito em se
o feriadão teve cinco dias con

tabilizados, foram registrados
1.012 acidentes, com 573 feridos
é45 mortos.

O estado de Minas G�rais·
que possui a maior malha viária
do país - lidera mais uma vez o

ranking de acidentes, mortos e

feridos. Foram 308 acidentes, 22
mortes e 250 feridos. Em seguida,
vem Santa Catarina , com 203

acidentes, 12 mortos e 150 fe
ridos. A "Operação 7 de setem

bro" de 2007 ainda contabilizou
a fiscalização de 4.699 veículos,
sendo 92 retidos nas delegacias
da corporação catarinense.

VALEDO ITAPOCU - As
ocorrências policiais também

movimentaram a região de

Jaraguá do Sul. Na madrugada
de sábado, por volta das 3h40,
uma queda matou o motoci

clista Romilda Barbosa, 38, na
Avenida Prefeito Waldemar
Grubba. Depois, perto das 10h,
S.C,v, de 25 anos, foi encon
trado sem vida e caído em uma

vala à beira da rodovia SC-413,
próxima a Massaranduba. À
tarde, na Rua Luiz Sarti, Bairro
Nereu Ramos, em Jaraguá do

Sul, CN.R., 21, bateu contra

um poste. O acidente deixou o
motorista emais dois passageiros
com ferimentosgraves. O jovem
não tinha habilitação para

dirigir.. (KE)

Só na região, duas
pessoas perderam
a vida em acidentes

REGIÃO.
O feriado da Independência,

que teve um dia a menos do que
o do ano passado, foi marcado
pelo aumento da violência nas

estradas. De acordo com a

Polícia Rodoviária Federal,
foram registrados 1.754 aci

dentes, de quinta-feira até do

mingo, nos 60mil quilômetros de
rodovias federais que cortam o

país. Neste período, 10 1 pessoas
morreram e outras 1.186 ficaram
feridas. No ano passado, quando

Bandidos agridem e roubam
morador no Bairro Bomplant
CORUPÁ

As polícias Civil e Militar de .

Corupá estão investigando assalto
que acont�u no Bairro

Bomplant, na tarde de domingo.
A.M., de 53 anos, estaria

caminhando na ua Otto'
Hilbrecht quando foi abordado

por dois homens em uma

motocicleta CGTitan 125 de cor

preta; sendo que os bandidos

usavam capacetes verdes. A
vítima levou uma pancada na

testa e desmaiou.

Quando acordou, percebeu
que os bandidos roubaram cerca

de R$ 300 da carteira. Ele não

soube informar à polícia se a

pancada foi com uma arma ou

outro objeto. Até o fechamento
desta edição, os ladrões ainda não
haviam sido localizados. (DZ)

PROCURA SURPREENDE
CÉSAR JUNKES

VIDEIRA

Acijs cobra a instalação de 38
câmeras de vigilância na cidade
JARAGuÁ DO SUL

O secretário de Segurança Pú
blica e Defesa do Cidadão, Ro
naldo Benedet, volta aJaraguá do
Sul no dia 24, com dois assuntos

relevantes em pauta: um deles é a.

projeto para instalação de 38
câmeras de vigilância eletrônica
na área central e nas principais
entradas e saídas da cidade, anun
ciadas hámais de umanopelopre
feitoMoacirBertoldi e prometidas
na campanha eleitoral do ano

passado.
.

O outro é a ampliação física do
presídio, construído com capaci
dade para abrigar cerca de 80 pre
sos e hoje com o dobro de ape

nados, em média. Os assuntos

serão debatidos durante a reunião

semanal da Acijs/Apevi. O

presidente da Acijs, Paulo Chio
dini, adianta que a questão da

ampliação dopresídio, noque toca
à parte física, já está em parte
resolvida. Uma parte do terreno

sobre o qual foi construído perten
cia aomunicípio, mas já está escri
turada em nome do Estado.

Chiodini adianta que já exis

tem recur�os para o projeto de

vigilância eletrônica, sistema que
interessa diretamente à Acijs e

prefeitura, parceiros no empreen
dimento. As partes interessadas
não confirmam, mas especula-se
que, por pressão de municípios
vizinhos, apenas parte das câmeras
previstas no projeto para Jaraguá
do Sul seriam instaladas e a res

tantes destinadas a outras cidades

próximas, (CM)

-

Movimento na rodoviária superou as expectativas, as empresas de transporte tiveram que colocar ônibus extras

A movimentação no Ter
minal Rodoviário de Jaraguá
do Sul no feriado prolongado
Superou as expectativas de al
gumas das empresas instaladas
no local. Várias delas precisa
ram disponibilizar ônibus ex

cedentes para suprir a de
manda.

É o caso da Viação Catari
nense. Segundo o gerente do
guichê, Nelson Zípf foram
abertas passagens extras em 25
carros.Naquarta-feira passada,

antes do feriadoda Independência,
a estimativa era de apenas 13. A
média de embarques se aproximou
das mil pessoas no domingo. Já as

chegadas a partidas ao longo de
todo o final de semana alcançaram
cerca de cinco mil bilhetes
vendidos. Os momentos de mais

.

procura foram a noite de quinta
feira, manhã de sexta, tarde de

domingo e o começo do dia de
ontem. Amaioria escolheu como

. destino cidades como São Paulo,
Curitiba ou Florianópolis.

NaCanarinho/Reunidas, o
número de usuários que
circularamdurante esseperíodo
esteve perto dos mil. As duas

empresas acrescentaram 15
veíc'ulos ao total oferecido.
O mesmo ocorreu na Penha/
Itapernirim, porém, em

menor quantidade. Foi
colocado um ônibus extra de

Jaraguá do Sul para Porto

Alegre, no Rio Grande do
Sul. Na União, o aumento

foi de quatro carros.
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urgência' dos cómplementos aH�entaies: Sustâg�fn e' para atender e vender" com o

Ne�toJ1.j�Íe' tem cinco quilos' a-ménosdo que ��yeri�.ter
.

professor Luiz,Alberto Marins

pela idacle.Êii�natetri:ci�atro filhos/um de nove{êi�áj".;; ; ..

·Pilho.,O evento acontece no

três· e Utn ano; "que :ri�c�ssitam de: :ali�e;��9s; e ·toUp�s,·<·�··· 'dia 31, a partir 'das' 19h30, na

(q�alqiler.tipoide dQâ�ã()).�liâna está ãptocunid�empregô"" -Scar. Entre os principais
e;'s�gul)dpela, .05 fimósre�ebem ap�:n.�s a.pensão do pat�· .:' assuntos. estão a conquistá e

a â.juda.dos;�yõs; Omenino precisaganhar peso o quanto' ·.�.··manutenção de clientes, como
antes:As'doações podem sei: feitas notelefone 3273 � tt49.· .' '.

transformá-lcem umvendedor,
" ',_

'.', 'i',

, : '
, .... .

motivação, planejamento e dicas para .as empresas. Marinsé
. '.

antropólogo, consultouempresário, já escreveu 15 livros e,300

'.',vídeos.'Os.investimentos são de R$35 (nucleados e estudantes);
. R$ 40 (associados) e R$ 70 (comunidade em geral) .Informações

'

pelo telefone 3275,7024.

"O comportamento do verdadeiro empreendedor" é o tema de

mais uma edição do projetoApevinos bairros, programa idealizado
'.

pela Associação das Micro e Pequenas Empresas do' Vale dá

....
.

:,". C,.,.. 0··.·.·: ··.MU.. ·.·.·· ·.,·.·:N· .I·C'···"A.·.",

'

.D·.. ' .',O",',

'.

.

Itapocu como forma de levar informações á empresários de todos

,
.

'

'.'

....
os segmentos de negócios; A atividade v-ai acontecer no dia.25

..

.

. •... de setembro/às 19h30, na Escola'E�tadual Holando Marcelino

A&mp·re�MULTI§OMDOBRASILlNDÚSTRIAE 'Gonçalves, na Ilha daFigueira. A.partiCipação é gratuita.e

COMERCIOLTO�, comunca que foramextravidos' .: contemplá empreendedores da-Ilha da Figueira e Vila Nova, �as

.

os.bloco�d�:n�meiaçãoooo1 â 1000,conforinê".'· .

"é aberta a qualquer pessoa.interessadaem conhecer o assunto..
,

...
' b01�tirn,déocorrênêian�20929 de 21;98/07. .

.' ',' Informações pelo telefone (47) 3275,7024."
.

' ..

.,'.

+, -"." .;:
.

" " .':.-

Ass:i�nalüra .' ...

:

;.,.;
,

Ontem pela manhã fói�ssi�ado, o conv,êni� demanutenção
do Banco de L�ite'no'H6spital e, MatefJlidade:jarag,Ílá: 110

qual a'Prefeitura .de J:�raguá do 'Sul 're,sponsabilizêHl,�e pelo
capital necessário para atender ao pagamento dos recursos

humanos egastos com exames; tra�sportes e óperaoional.O
. total do-custo projetado é.deR$ 7�298.· .

'

" "' t·'

Erlcontros. tie:
formação no Marista

O Encontro de formação ou a "manhã de formação" como é conhecida

quer proporcionar aos Educandos Maristas a formação do- ser humano

para aplenítude da vida, fundamentada nos valores éticos, morais e

cristãos. �stes encontros, coordenados pela Assessora de Pastoral

Andréa Cardoso ea Assistente Sandra Michelluzzi, são realizados se

manalmente com alunos do Colégio Marista São Luís. No dia 05 de

setembro,' aconteceu o encontro da turma 192. Os educandos parti

ciparam de um '.momento diferente, interagindo nas dinâmicas de

grupos, testemunho de vida e reflexão do seu projeto de Vida. O encontro

aconteceu no Centro de Formação Marista - Jaraguá do Sul. Além de

partilhar conhecimento e experiências, os educandos partilharam o

lanche, realizando, assim, o lanche comunitário, seguido de práticas

esportivas e também muita diversão.

-::::� C O L É G I O

JlJi[\�. �ARIST�
l€IIó'\!.?J1 S A O L U I S
Aulas para a vida. Valores para sempre.

.'
,

".Apevi nos Bairros

Consultoria 'Curso
,

AApevi (Associação das.

Micto e Pequenas Empresas do
Valedo Itapocu) está oferecendo
a empreendedores da região,
profissionais da' área de gestão
financeira e interessados em

geralmais uma oportunidade de
qualificação. De 17 a 19 de

setembro, a entidade promove o
curso "Gestão financeira com

ênfase em fluxo de caixa",minis,
trado por Claudeson Hamburg"
contador e consultorempresarial,
com pós-graduação em gestão

estratégica financeira de custos.

Informações e inscrições pelo
telefone (47) 3275,7024ou pelo
e-mail eventos@apevi.com.br.O
curso tem. o apoio da Gumz

Contabilidade Empresarial,
GráficaRegis, União Saúde, So'
netti, Hexagonal e Acijs.

URGENTE
Precisa-se de entregador de jornal para

rota de Schroeder com moto e experiência.
Interessados entrar em contato hoje pelo
telefone: 3371-1919 ou 3370-7919.

A Acijs e a Apevi estão
orientando os seus associados

de 'que no próximo dia 12,
quar ta-fe ira, o consultor

- técnico' do'BRDE - (Banco
Regional de Desenvolvi,

menta do Extremo Sul) estará
à disposição dos ernpreen

dedores no Centro Empre
sarial de [araguá do Sul, -a
partir das 8 horas, para pres'
tar esclarecimentos sobre os

programas de crédito man,

tidos pela instituição. Para

agendar horário com o pro,

fissional, os associados das

duas entidades deverão

entrar em contato com a

Central de Relacionamento
.

Acijs, pelo telefone (47)
3275,7035, ou pelo e-mail
cra@acijs.com.br.

DETALHE

.C·afé . <', �.

".0 Ceníro-de CultUra Alemã de

, Jarãguádo Sul reálfià um éafé '

• Colonial �o dia 16 d,e .

setembro. O evento será na.
'

recreativa das DuasBodas, a,"

-�partir das 16h30 .. Os ingresSQs
.custarn R$ 12 (sócios) e R$15 ,

.: (não sócios). .

.

Bingo
: A ACD (Associação
:. Gorupaense de Desporto)
: organiza para o dia J 6 de

setembro um bingo
.beneflcente. O evento inicia às,

14 horas e será no Ginásio
'.

Municipal de Esportes Willy,. .

.

Germano Gessner, ern Oorupá
· En,tre os principais prêmios
." está uma lV 20 poleqadas.
·

. urna biciçleta e um OVO. O

·

.

valor da cartela é dê:R$ 5,
.

POLICIAL
· Roubo
·

. No domingo por volta das 18
:' horas a .PM esteve na Rua otto
Hilbrecht,. no Bairro Bomplant;

"

em Corupá, para atender uma
-

ocorrência de roubo. Dois .

( homens atacaram um senhor
de 53 anos, que leVou uma.
pancada na cabeça e desmaiou.

Quando acordou .constatou que
os assaltantes haviam roubado
cerca de R$ 300. A PM fez .'

rondas no local, mas não
.

localizou QS assaltantes.

Detenção' ,

A poãcla prendeu três homens

que estavam cortando palmito
em um terreno na Rua Joaquim
Francisco de Paulo, no Bairro

Chico de Paulo, em Jaraguá do
Sul. Segundo eles, o
proprietário do terreno havia
contratado os serviços. Foram

apreendidas quatro cabeças de

palmitos e ferramentas.
.

CHEGOU
NET VIRTUe E
BRASILEIRAO.

N ,..
v/,..tUI!I

.
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ASSOCIATIVISMO

Apevi faz balanço das ações
desenvolvidas em 2006 e 2007
Entidadl' coml'mora
22 anos dissl'minando

práticas l'mprl'sariais

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL

PIERO RAGAZZI/OCP

A Apevi (Associação das

Micro e Pequenas Empresas do

.
Vale do Itapocu) comemorou

ontem 22 anos de atuação,
durante a plenária semanal que
a entidade realiza juntamente
com a Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá
do Sul). O diretor da entidade;
Edson Schmidt, apresentou

balanço das ações realizadas no
ano passado. Integrada à

comemoração do aniversário, a �

Serasa explanou sobre produtos
e serviços à disposição das

empresas.
Atualmente a Acijs/Apevi

temmais de mil associados que
participam de 2 7 núcleos

empresariais. Em 2006, aApevi Schmidt ressalta contribuição com a redução da mortalidade das empresas

promoveu 23 treinamentos

empresariais, como teatro

atendimento e quatro edições
do Empretec -' programa
realizado em parceria com o

Sebrae (Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), com o objetivo de
desenvolver e disseminar boas
práticas empresariais por meio
do associativismo.
Outra importante ação

desenvolvida foi o programa
"A .

B "

r\.peVl nos airros, que em três

edições teve 404 participantes de
24 bairros. Além disso, a Apevi

�
t
1

participou de 75 eventos somente
neste ano, como o seminário

SimplesNacional (Florianópolis)
e a 5ª Convenção Nacional da
Micro e Pequena Empresa, e

assinou convênio para ampliação
do prédio da Incubadora

JaraguaTec.
''A Apevi possibilita que os

futuros empreendedores estejam
mais preparados para conduzir os
negócios, contribuindo com a

redução da mortalidade das

empresas", destacou o diretor.
Entre os planos da entidade para

os próximos meses está a

realização de mais duas edições
do "Apevi nos Bairros" e -a
organização da Expo 2008.
MORTALIDADE - Pes

quisa Sebrae/Gem, realizada em
2006 constatou que o índice de
mortalidade das empresas formais
brasileiras é de 49,9%. Isso sig
nifica que metade das empresas
encerra as atividades com até

dois anos de existência. Na re

giãoSul, o índice sobe para 52,9%,
uma vez que a taxa de infer
malidade é menor.

Sociedade Sem Câncer atende na rodovi-ária
JARAGUÁ DO SUL
A Sociedade SemCâncer está

atendendo em uma sala no

segundo piso daRodoviária, desde
a semana passada. O objetivo da

instituição é prestar assistência ju
rídicae informarsobreo tratamento
do câncer e aos portadores da
doença.O atendimento é de terça

à sexta-feira, das 9 às 11 horas.
Nas segundas, o horário é das
14h30 às 16h30. Nas sextas-feiras,
o expediente é de manhã e à

tarde. Em breve, a Sociedade
SemCâncerpretende instalarum
telefone para ampliar o número
de atendimentos.

Fundada em outubro do ano

passado, aSociedade SemCâncer
conta atualmente com 16 volun
tários. No momento, a entidade
está angariando fundos para
funcionarnuma sede própria e vai

promover um bingo no dia 10 de
novembro. Interessados podem
doar brindes e prêmios, deixando
os na sede da entidade.' (DZ)
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assunto, quisemos abordar o tema
comuma pessoade credibilidade",
considera. De acordo coni ele,
Denisevai agregarvalores e ensinar
um pouco sobre ética, o que irá

contribuir emuito para a sociedade

jaraguaense.
Denise ficou conhecida nacio

nalmente por condenar 14 con

traventores e membros do crime

organizado do Rio de janeiro em

1993. No anode 1998candidatou
se ao Senado, ficando em quarto

lugar. Em 2002 elegeu-se como

deputada e em 2006 chegou ao se
gundo tumo das eleições para o

Govemo do Rio de Janeiro.
Segundo a organização do

evento, ainda há vagas.O investi

mento é de R$ 15 (nucleados e

acadêmicos), R$ 20 (associadosda
ACIJS e APEVI) e de R$ 30 (pú
blico em geral). Informações-pelo
telefone (47) 3275-7012. (GR)

Palestra com Denise Frossard
é hoje no Centro Cultural Scar

Jovens empreendedores trazem Denise Frossard que palestra sobre ética

Jovem é atropelado na Rodovia
.

do Arroz e fica em estado gr�ve
Hospital São José.

Segundo os bombeiros,
Anderson atravessava a rodovia
com a mãe quando teria decidido
voltar para o outro lado da pista.
Omotorista doGol placasADH-
0531, de- Massa�nduba, Sidnei
Ronehi,24, tecia tentadofrear; mas
não houve tempo de evitar o

acidente. Ronchi e a mãe de
Andersonnada sofreram. :(DZ)

JARAGUÁ DOSUL
Estudantes, empresários e a

comunidade em geral têm hoje a

oportunidade de participar da

palestra "Éticanoséculo21"minis
trada pela ex-deputada federal
Denise Frossard. Ela está, a partir
das 19 horas, no grande teatro do
CentroCulturalde [araguá doSul.
Denise foi juíza no Rio de Janeiro
durante 14 anos e conhece de

perto os principais deslizes da po
lítica brasileira, uma vez que

participou das investigações das
CPI (Comissão Parlamentar de

Inquérito) dos Correios.
O Núcleo de Jovens Empre

endedores é quem está trazendo a

palestra. Segundo o coordenador;
Leandro Schmõcke]Gonçalves, a
entidade sempre teve a preocupa

ção de promover a troca de ex

periência. "Como hoje temos

poucosbons exemplos para falardo

GUARAMIRIM
O jovemAndersonHackbath,

16 anos, foi atropelado por um

automóvel no início da noite de

ontem, na Rodovia do Arroz, há
cerca de 1,5 quilômetro do Salão
Catarinense (Brüderthal]. Ele
sofreu traumatismo craniano,
traumatismo toráxico, fratura nas

pemas e no braço direito e foi
encaminhado em estado grave ao
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A cantora afirma.que mesmo com
o problema de depressão se sente

uma pessoa feliz. "Me considero Você já ficou sem voz. O que
feliz porq�e tenho muitos mo- você acha de sua voz agora?
mentos de alégria, não todos, mas Estou feliz, ela me traduz nova-

� tenho .váriosmomentos. A ques- mente. Minha voz também traduz
tão é voce tentar não supervalo- @

o mundo. Naquela época eu não

rizar sempre momentos ruins", podia cantar porque.eu não que
ensina. Confiraabaixo alguns tre- ria. Eu não queria cantar, queria
chos de uma entrevista feita com ficar quieta, queria ficar em si

a cantora: lêncio, queria curtir a minha dot.
Então não. havia diabo que me

fizesse cantar. Agora eu quero

.

cantar. Agora não estou voltando,
,

eu voltei mesmo. Então a voz

voltou total.

A carioca Martha Lima, 51 anos;
continua a fazer terapia e a trans

por para a canção seus apren
dizados. Mas mudou - algumas
atitudes: quer falar mais do que.

pensa, menos do que faz. Livrou
se, enfim, da vontade de se calar

que a afastou dos palcos por conta
de uma depressão, no começo dos
anos 1990 .. E o mais importante:
está feliz porque sua voz voltou a

traduzi-la. ''A vida tem desafios e

tem momentos que são armadi
lhas etal, e você tem quese rein
ventar para superar. e ir se de
safiando ... com isso você acaba se

reinventando", desabafa.

Sua declaração-que 'prefere na

morar mulheres a homens'.
. Verdade?
Não disse que eu 'prefiro'. Eu acho
que tenho' uma vantagem em

relação a alguns seres humanos,
porque eu estou aberta a tudo isso.

Mas eu na realidade acho que, no

fundo, omundo todo é gay (risos).

Porquê?

-s cort1ê1eliciosos docese salgados
CC ,'j.

-

a'·
.

.

.J!m um ambiente climatizado
. ;

,
.

-

_;,,:.. �. .

-. /�--

AgÚardàinos o sabOr de sua ylslta!.
'-',_.::.-. jI" .i!!

-

Porque eu acho que é um elernen- -

to que está em todo mundo, mas
você pode exercitar ou não. Digo
isso porque todo mundo tem ess-as

duãs:r, Todo m;1.hdo é bi (sexualj.c-.
seria mais correto, na realidade.
-Acho qui' todo mundo tem essas

duas ver'f�ntes, a�ora, pode viver
ounão.

Você ainda tem vontade .de
sumir?
Às vezes eu quero, mas dura pou
co. Gosto de gente. Sou curiosa,
gosto de conversar, adoro bater

papo, saber coisas que eu não sei.

Então sumir significa ficar
isolada e eu já me isolo para
trabalhar.

Seu estilo de cantarmudou?
Acho que sim, porque meu tempo
mudou, minha respiraçãomudou,
minha vida mudou. Isso se reflete
no canto. Ainda sou eu, mas sou
eu 'hoje em dia'.

81(INOIt1{TE
brindes.epresentes personarlZados

N��t� 1)i:1 d�s C�t�D<:;:](S, -e
�
d& ;}��S �.Im���ç�(5 ...*

.

",to y,
...�;"

.,,� pFf.l$t;Dt�if.l S�U r:úht> e<?PJ ,Igt>
'i •.

tie> �e!m�t> qumte> e t7me>r
f-A� qn� "oeê sente J'><?f' ��e.'�
� Vi�t,e DOSS:'- loj,� ou dê

g

ron, oll'}.,d, em bOS$6 site:
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O CORREIO DO POVO

SOCIAL
OA

UNIÃO PERFEITA
Os cabeleireiros Cali e

Amauri, dupla famosa entre
.

os descolados de Jaraguá,
que já contabiliza 19 anos de

perfeita parceria profissional
e amorosa, já está contando
os dias para comemorar em

12 de março de 2008, as

Bodas de Porcelana,

PARA OS VAIDOSOS
Foi só ouvirem que a atriz

americana Gwyneth Paltrow
usa como· cosmético uma

loção rejuvenescedora à base
de veneno .de cobra, que
alguns amigos e amigas
muito vaidosos aqui da
terrinha, estão pensando-em
importar o produto. É isso
mesmo. E motivos não

faltam, pois alguns estão

perdendo cabelos, cheios de
rugas, que aliás, o botox não
é mais a solucão. Mas calma
lá. Gwyneth 'usa o produto
"Ultra Lux 9", que tem o

princípio ativo da saliva de
uma espécie :'-de cobra, a

Caninana . papa-pinto.
.

Cá
entre nós, aí não precisa ir
tão Ionge,: não' é? Olha só,
aqui em Jaraguá o que não
falta é língua venenosa,
principalmente de ala
política. Se bem que, há
controvérsias:' o princípio
ativo pode. ser salvador ou

matador. Outra coisa, a

caninana adora um pinto.
Ih ... já pensou se a loção dá
revertério na opção sexual.
Tô fora.

SONHO
No final de semana, numa

roda de bar, perguntei a um
amigo sobre o que faria se

acertasse a rn.ega-s e n a

acumulada. Olha a resposta:
revelou que se candidataria a

prefeito de Jaraguá. Achei
um sonho diferente. A
grande maioria dos supostos
felizargos querem fazer.
viagens, montar empresas. É
a primeira vez que vejo
alguém confessar que' seu
maior sonho na vida é ser

prefeito de sua cidade. É
mole??? Mas com esse

dinheiro, com certeza o

sonho dele se concretizaria...
ounão?

AH!OAMOR ....
A maioria dos seres

humanos busca tanto um

amor de verdade. E a

maioria, quando o encontra
não sabe cuidar, ou pior, nã�
quer aprender a cuidar dele!

DIZEM PORAí...
Que o vereador Dieter
Jansen deve mesmo aterrizar

n,o ninho do DEM. Quem
Vlververá!

DlADOSIM
Muito concorrido o casamento deAna PaulaMarcatto e Eduardo" Dema"

Demarch, no último sábado, no Baependi. Toda a creme de la creme da
nossa região esteve presente. O casal seguiu em lua-de-mel para as Ilhas

Gregas na Grécia.

AnaPaulana hora de jogar o buquê.

Eduardo dá o recado para osmais de 500 convidados.

II DICA DE TERÇ-A
Reunir os amigos e comer

_ uma deliciosa pizza no

Pelicano Lanches.

" FRASE DO DIA
"A dor faz parte da vida, o
sofrimento é opção de cada

I" A
A •

um. � nonlmo

TERÇA-FEIRA, 11 de setembro de 20071 09

Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netu!1o.Gom.br)

II TE CONTEI!
Dia 27 de outubro o pessoal do Vôlei Máster e do Futebol Feminino
Olympya de Jaraguá promoverão, juntamente com este colunista, na
ComBat, o Carreteiro do Atleta. Evento para angariar fundos das

.

despesas dos times, durante campeonatos regionais e estaduais.

No próximo dia 15 de setembro, a ComBat e Colcei, trazem para
show em Jaraguá do Sul, o cantorMarcelo D2.

•

Pra juventude mais descolada da urbe sorriso, nascerá em breve, no
Shopping Breithaupt, mais uma loja de marca exclusiva, trata-se da
Pink Lou.Volto ao assunto,

Os atores Leandro Hassum e Marcus Melhen apresentam nos dias
19 e 20 de setembro, no pequeno teatro da Scar, a peçaNós na Fita.
**

.

No próximo dia 29 de setembro, a partir dasLlhoras e 30m in, O'

Rotary Club de Jaraguá promove, na sede da Igreja Nossa Senhora
da Graça, Barra do Rio Cerro, uma esperta feijoada ..

**

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

empresário Júlio Menel, o Dodi, que é leitor assíduo da coluna e

ouvinte do Te contei???
**

Domingo, no bar O Meu Boteco, o ex-prefeito Irineu Pasold, já
falava como candidatíssimo à prefeito pelo PSDB.
**

Com essa, fui!

7S lOSS / 9932 0592

CAIUBEM
Segundo o próprio Raul Driessen, a notinha que registrei na minha
coluna de semana passada, onde eu dizia quemuitos dos eleitores de
Jaraguá gostariam de vê-lo na prefeitura de Jaraguá, foi muito bem
recebida pelo seus amigos e disse: "Moa, o meu telefone não parou
de tocar, foi um Deus nos acuda. "

AbonitaNatália Fernandes Machado bate as tacas e faz tim
tim bem nesta terca-feiraf l l)

,

. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1O I, TERÇA-FEIRA, 11 de setembro de 2007 EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso .

(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sex/Sáb/Dom/Qua)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30

·

- ,Seg/Ter/Qui)
• Cine Shopping 2
Os Simpsons (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/Doin/Qua)
(15h40, 19h30 - Seg/Ter/Qui)

O Ultimato Bourne
(17h20, 21 h10 - Todos os dias)'

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Os Simpsõns (Dub)
(14h1 0, 16h, 17h50 - Sex/Sáb/Dom/Ter/
Qua)

.

(16h, 17h50 - Seg/Qui)

Espíritos 2

(19h40, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Cidade 2
A Volta do Todo Poderoso (Dub)
(14h, 15h45, 17h3Q, 19h15, 21 h - 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
Oídadedos 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, 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 éasar
(14h40, 16h50, 19h, 21hl0
- Todos os dias)

•. Cine Neumarkt 4
Cidade dos Homens
(14hl0, 19h1 O - Todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 5
Paranóia ,

(16h40, 21h40 - Todos os dias)

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

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

Cheques sem fúndo geram
apreensão no comércio
o Correiodo Povo na edição de 5 a 11 de setembro de 1987
informava que os empresários do comércio de Jaraguá do Sul,
preocupados com os cheques com insuficiência de fundos que
tinham aumentado na praça, iam solicitar aos gerentes de bancos
da cidade maior rigidez na abertura de novas contas, para melhor
selecionar os futuros emitentes e evitar contratempos como os

que estavam ocorrendo. Segundo a matéria, a preocupação seria
manifestada primeiramente através de ofício e posteriormente por
meio de uma reunião que o Clube de Diretores LOjistas desejava
promover com os gerentes de bancos. As lojas associadas da COL

.

fariam um levantamento dos números e valores de cheques sem
fundo, para avaliar O montante e a gravidade da situação.

/

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

extra@ocorreiodopovo.com.br
SANTO
Santos Mártires Carmelitas
Santo Didimo
São Domedes
São João Gabriel

EFEMÉRIDES
Dia Nacional do Cerrado

1967
A nave espacial americano Surveyor
pousa na Lua e c�\lça a transmitir
fotos e informáçõci'cientificas.

9< :{

"t

1980
f

Chilenos ap.'fOvam permanência de

Pinoçhet na presidência até 1989 ..

1997

Após uma viagem de dez meses, entra
em órbita ao redor de Marte a nave

americana Mars Global Surveyor.

.v� _

Esses dois aí posando para foto são Dara e Lucky, "amados e amigos da
famíiia mineira em Jaraguá do Sul". Cücaoos pelo leitor Leandro Rossito.

UTILIDADE PÚBLlC'A.·
2001
Quatro jatos comerciais americanos
são seqüestrados e três deles,
conduzidos por pilotos-suicidas, são
lançados contra o World Trade Center,
em Nova Iorque e o Pentágono, no
estado de Virginia,

INSCRIÇÕES
Acontece neste sábado, dia 15
de setembro, a 2a Stammtisch
de Schroeder. O evento será
realizado na Rua Paulo Jahn,
Centro, das1 O à.s 17 horas.

'TEATRO
O espetáculo Nós na Fita, com
Leandro Hassum e Marcius Melhem,
do programa Zorra Total, será apre
sentado dias 19 e 20 de setembro, às-
21 horas, no pequeno teatro dáScar.

OCORREIOOOPOVO

10/9
Adolar Osvaldo Steilein
Alcione Zangheline
Ana Carla Lange
Ana Paula Lange
Benedito Grabowsky
Carlos Matheus Naiberg
Cristiane Regina de Mira
Daniela Eloiza Hermann
Donovan Wille
Edir Maria K. Winter
Elton J. Rabelo
Geraldo Porath
IriaWull
Josiane L. Sporrer
Juarez Pereira
Luana Lewerenz
Nirma Hruschka
Patricia Beltramini (
Rosani Lenzi
Roselete Melchioretto
Sabrina Estela de Campos Shlepha
Sandra Streber
Sara Larissa Bruch
Simone Vanessa Spézia
Vanessa Daniele Ramthum

11/9
Aline Danielle Ferreira
Ana Cristina Souza Zanetti
Andressa Koslowski
Anelare Pinheiro
Angélica Koslowski
Cláudio Schuh
Elcio Loteto
Fabiana C. Ribeiro·
Felipe Gabriel Guenze
Felipe Rodrigo Siebert
Fernando Rodrigo Ropelato
Heloiza Krazewsky
Jayne Réjane Moser
Jennifer Dalrí
José J. Martins
Josiane Mayer
Juceli da Silva
Luiz Janunze
Maiko Paulç Kinas
-Marcia Piske
Mariele Paterno
Odi N. Alessi
Onesio L. Garcia
Ovanir Rosa
Plácido Gorges
Salete Ripplinger
Tais Cristina Schroeder
Valdir Kopsch
,Valdir Moretti
Vanessa B. Zanqheline

PREVISÃO DO TEMPO
lSI, Dia ensolarado em Santa Catarina �

�Ol����d��U:e�:�:����iu��n;:;�s�e t. G
de ar quente na maior parte do Sul do \ �. CHAPECO
Brasil. No início do dia mais nuvens e � MiN: 21'/MP:x:w
nevoeiros perslstentes, principalmente no """'--' �<...-� 6'Litoral, Vale do Itajaí e Norte do estado, ,....... ".' ,

�:V!���i��c��a��r ;:r�n::o���:���:e �. .� .•.••
�LAGES

� Jaraguá do Sul e Região ' MiN: 18'1MÁX: 27·

HOJE )I-QUA��'
------

·��;�T:
- ----

T���'--6-
._-

�

'-"'l
"

.

MiN:20"C
A... MíN.20'C � Mi�.1rc

A_ iMiN:18'C �',
r.

MAX: 28' C (____._) MAx 29' c (__J MAX 28' C l____) I MAX' 29' C
Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens I Sol com�uvens .

"'.

� Fases da lua .

---.--.-----.-l-······--·-·-·--···-r-�---·-·-···-···-'.
-" �""-'

...

� Ii,,· (ç� I ÔM

6/
�JARAGUÁt i
DO SUL

MiN; 20ó i MÁx; 28· 7

./ 6
FLORIANÓPOLIS
MiN: 200j MÁX;'27"
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.

.
. ocorreiodôp.oVO@OCÓrreiodopovo ..combr) 'IT' .

,

,::� OFERTÂ!'c':'
T��� .'Marlene i1attbs recebeu

. A pr6xima�a'!1a global yai , .•... �ú�ma prpP9,�ta par�' ,

.....

tratar de 4massunto berp,. ....
.

.

éscr�ver't1ma bi'ogtafia da :
v.. ,

delicado: o�acldeqte:s.;áér�?$.:. (. éx-pUpiJa:Xuxa, segundo Ci�
Segundo Õ iQ'ri1al ExW, Belezà '} '. jornal Ag'ora.,Uma'editorcL.,:
pl,lré(que,s.eráexibiqapo ';:

.

pagár:ia m�iS·deÀ.$.1·
.

'. tJOr�rio ·daª·s.ete"vai cOrJleçar
,',

miihãô' para que aex·'. ..

com um grand� acidente. N�. diretorado:"Xou dát<tiXa"
.'

cena, .Edson Celulari será'o
.

conte detàlhés dà ';'
.

.

'

.. eól1'eilheiro responsável, ..... intimidade:dáioira.Ao ;'

marcando assim o fim de sua: Jomal Agora, Marlene .'
'

.

. careira. A direção daGlobÇj comentou mJonvite.'uNe� ..

, 'péri�ou em vottar atr�s,.mas, nhuma propostame sedu-
çomp:a hist6riajá.h�v.ia sidp ';' zlría .. N&Q quero ficar rriil-.
ê�crita há muitos mêses, a

. '. ioi1ária aglndocontraos
.

emissora não vetou;' imius princípios",dls.�e., .

","0"

Eterna ':Màghl,
'

,

'.

CóhraQo,dlza;�va qi,(e:val recor.n�9ar
sua vidaé � êXpulsa.de,:sua cas�.·Eva .

Hesna, ni'as aábáindô,.Éi!Tibora. Medé.ia
prçcurao ar)él na casa.de Zildéj:·lilda,

pega.á anel;ê decide·é$c6ndê�lp f�ra-:!.
de casa. Flávi.o. anrrna-para Medéla-:

que ela âin.d�·volt�rá.a sêr,Lanix.Jnáci'a·
-:

• conta p,arâ Nihàque tucas vai embori! .

com Laura; Mal< diz atoréta que quer-
.

dar o sitio dela a Clara e. lhe otereee
uma bela soma. Pérola pega o lenço
de Mauro· e dá para Eva cheirar. A'

pianista dii que é o mesmo perfume
do ladrão dcanel .. Eva conta a Marques
sobre.o perfume li ele:decide intimar

..

Mauro a depO·r. Rafael pergunta'i! Peter.
o que Eva tem. Niná pede queLucas

.

não vá' embora de Serranias.

Srtr· Prcados
Beatrji sugere que Dante lute pela
guarda de seus filhós� Aquiles revela
a todos que viu Carla saindo dá casa

do' Barão .. Eurípedes explicá para
Beatriz que o mapa indica um local.no
Piauí. Dante dá a Beatriz o cneque para .'

pagar no banco o empréstimo que féi·
.

quando quis aumentar seu neqócío:
Vicente conta para Miriam que a irmã

de sua falecida mulher pediu para ficar

hospedada em sua casa. Miriam acha

que a menina será a pessoa ideal para
. ajudar 'Vicente a cuidar de Benta.

Guilhermina chega ã Terra. Dante

pergunta aClarice se ela quer mesmo
se separar.

Paraíso Tropical
Sidnei informa que Olavo esteve na

oficina para verificar se Ivan tinha

deixado o carro para desmanche.

Fernanda finge estar arrasada com o

fim do namoro com Mateus. Eloisa

pede a Celeste para não contar ao
.

delegado que esteve perto da casa de
Paula no dia da morte de Tais. Olavo
diz a Ismael que ele precisa descobrir
o motivo da briga entre Antenor e

Daniel. Daniel e Paula descartam Olavo
como assassino e decidem investigar
Antenor. Bebel diz a Olavo que desistiu
de entregá-lo porque o ama. Olavo
confessa que a ama também.

Luz do Sol
Le.onardo e William trocam acusações,
num clima tenso, quando são
surpreendidos por Eliana. Na cadeia,
Milena insulta Drica na frente de

Bernardo, deixando-os constrangidos.
Rick revela a Van que está vidrado em

Laura e quer saber quem é a mulher
mais velha com quem Van está

transando, mas ele prefere esconder
sua identidade. Chantagista, Nelma

exige de Lorena o pagamento pelo
trabalbo no abrigo e Lorena marca um

encontro com ela. Lorena pede a

Valadares que deixe a casa livre para
ela encontrar uma convidada com

quem precisará ter um assunto

particular.

Caminhos do Coração
Até o final desta edição os capitulos
não foram divulgados pela Rede Record ..

- :: S.ERIADO , \ '.�

.

.

. Na.ú!tima terça-teírae,
" .'

;ôs.atores senon Mello, ..

.' Mária AliceVergueiroj .

'. ": G-ràziella Moretto, Lúcia.
, r-Ó,

sronsteín e Maíra Dvorek

". �gr.a\(aram as primeiras
.

.

cenas de um novei senado
.� 'daRede Globo, que foi
"

_. ��tlzado com o nb�e de O

-. Sistema. Dirigido porJosé '.
Lavigne, anovaprocução ..
contacom textos escritos

.' porFernanda Yang e

Alexándre Machado. O
IlÔVO seriado ainda não tern
data de estréia definida.

l.,.,:

1·11 '"

De'ácordO corn O JQmal Folba:!;Ie ..

S. paulo;'Anà Furtàdosubstittjirn
. Angélica [tó'prograrn� Es�l�s "

.

dLirante'á liçe'nçà�riràtemidã:de
.' da apresentadora:Angéiicf.

'.

.

,�stá grávidá p� s�,iS'mes��éde'
. .seusegundo filho Gam luçiano .

Huck. Ela, porém,nãO dêve ,,"
'

..
s�ir tOt.atrnent�d9(�t 'N�:i�íciO
da atraçao deve sérJ1pre ',.
converser com a substitUta .

Arià Furtadoé espO$ade;'
BOlli�ho! que é ó diretor el9
·prograrriâ.:Será quefeve,:':'

, indicação?,
. .

�� •

1 .j
:.-'

'-.'.<.';

·:SUDOKU·
<,

SOBRE O JOGO
_ É um jogo de lógica muito simples e iliciante. 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
Loira em prantos
A loira chega no trabalho chorando sem parar.
- O que foi? - pergunta o chefe, preocupado.
� Hoje de manhã, antes de vir para o trabalho, me

ligaram dizendo que minha avó faleceu!
� Nossa! Mas, você nem devia ter vindo ... Votte para a

sua casa imediatamente!
- Não, chefe ... Prefiro ficar trabalhando pra me distrair!
- Como você preferir... Mas se quiser ir pra casa,
fique à vontade!
O chefe vai para a sua sala e, depois de algumas horas,
nota que a loira voltou a chorar. Então ele vai até ela e

diz:
- Querida, vai pra casa ... Viu só, você já te\1e uma

recaída!
- Não é recaída, chefe! É que a bruxa tá solta ...

Acabei de receber um telefonema da m'inha irmã ...
- E o que aconteceu? - pergunta o chefe, aflito.
- A avó dela também morreu!

5 4 1 9!3,2 fi 's17

"ª-�. fi �_p_j.,o_.'7 1. i.j_
3 7 2 614'8 5 119
,'I: _, .3.. ?_�_�. !. J!!_16s9,2,'4715
715 4,8:9 3 GI2

-�t1 :!tH!' tat�:

Peixes (19/2 a 19/3)
A Lua nova se dá hoje e atinge sua área de relacionamentos deixando você mais focada nesta questão, no que gosta ou

não, se quer mesmo estar com alguém ou se está na hora de se isolar. É fundamental avaliar os prós e os contras dos

dois lados. Além desse assunto é bom hoje que você se dedique ao trabalho e às pessoas de seu convívio diário, sem que

para isso precise abrir mão de seus desejos, nem tenha que se sacrificar. .o dia também sugere que você dê mais atenção
à sua saúde, e cuide mais de si mesmo com uma boa alimentação.

HOROSCOPO
Aries (20/3 a 20141 ' '.

.

Num dia de tuanova •.eclipse. parcial, envolvendo.seu regente Marte, é ímportanteo ariano estar atento na hora de agir
pàrainvesiír sua energla'adequadamente: Colbqúe em praiica seus projetos para a conquista de alguns sonhos. Se usar'
seu potencial objetivamente, é·posslvel que, consiga eoncluí-ios no tempo que você se determinou, Concentre sua mente

.na execução de seus ,empJeendimentos e tenha d.iscirlina para poder ser constante. na hora que tiverq��mostrarserviço.
',', ".' --,

Touro (21/4' � 20/5). . .

: .

_,

As dicas do horóscopo devem servir para ter' um dia 'melhor de acorde com o astral. Aproveite que á lua nova e isso
.

aamentasua crfativida�e, e procure mudar 'algumas coisas em casa que não estão comovccê quer. Evite aborrecmentos
-

� nãose ir(itaêom ptóblemas que não são seus. Sua função h'ole é apenas tormataro que está no ar. .o'eixé que o universo
comande se� jeito de condu?ir as. colsaa..'

.

.... :.. : ...

Gêméô�' (21/5 à.20/6).. ..

.

. ..' _ .

.
..

Mãsmo' com a correría que pode estar rol.ilndb; é bom tar'temp'ó para uma paúsa hoie. ilue tal. aproveitar' este dia em que
., a�ua nova se'dá �a sua área familiar e tenta(resolver al�uli� assuntos em casa? Saia um póuco' do �J1tal'pois você já
viu qUe não adianta ficar'apená's tenta�do encontrar uma explicação lógica'para os acontecimentos, não vai lhe ajudar em
mida, a não sér'iI,ue,você encontre uma soli!çãoprátl�a; li lembre,se.qLie,-·se.� prOblema há solução.. ,:

'Cáncér (2116 '..1:21/7) :. '. .' .

OCancenano deYe'aprove�ar o.ln&ljl8nto jim que.os plánétas estimulam seu �ia hoje para que'ele fique mais positivo para

VQc.e, principalmentimo .que se, re1lll'J a sua.!lui�.estima. � �reciso que voc.êJ)erceba suãs·qÜalida�es. Desta maneira,

pOde se sentir.mais seguro e correr atrás do que lluer. Confie 110 seu talento e tente desenvolver as coisas que deseja. Que
tal se ver cem nOvo olhar? Reveja também cOmo tém investido seu dinheiro. e faça um no*o planejamemo.

leão. (22n a 22/8) ,

Os aCQirtecimentes sé.dão a todo momento. e é preci.so estar em sintonia com sua posição para viver bem. Hoje o leonino
. tem um diamuito positivo para cuidar de s.uaforma física e também saber sua posição e função nestemundo. Use sua

dispOsição, de modo que possa dedicar maiS atenção em si-mesmó. lembre·se, que gerador de energia que é, deve
coritimiar passando 'essa força às pessoas queriqas. Você pode fazer isso cem naturalidade.

Virgem (23/8 á 22/9) .

A necessidade dep.erfelção pode levar o \lirginiano à insegurança, uma vez que não acred�e que é bom o suficiente. Ma

atua nova fioje-se dá em seU signo e o ajudapa:dindo para você perceber o que está precisandorealizar em função de

si mesmo nesta semana. Agende fudo qUe você.tem como meta para realizar nestes dias. No final do penado. sentirá que
encontrou tempo suficiente para usar suas'habilidades realizadoras, e ser útil do je�o mais pos�ivo pessível. Desenvolva
tüdo que tem planejado principalmente pará·s(ajudar.

Libra (23/9 a 22/1 D) . .

Vida social não lhe fatta mesmo qu� você 'seia o tipo do libriano mais caseiro e introspectivo. Então saiba dosar seus
compromissos com seu tempo livre hoje; Há possibilidade de obter ajuda dos amigos cujo contato direto e aberto pode
lhe trazer um novo estímulo para concluiLSeus planos. Seja claro e franco com quem vecê considera sincero e ouça seus

conselhos. Não há porque temer não estaf'no caminho certo. Analise cada questão com tempo e meditação para não

correr o risco de errar.

Escorpião (23/10 a 21/11)
o escorpiniano entra num bom momento para ser reconhecido por seu trabalho e pelos talentos que possui e usa em sua

função profissional. Aprove�e a fase em que sua imagem pública está em evidência, e bem aceita, para mostrar em seu

trabalho o quanto você é capaz de realizar. O reconhecimento portado seu empenho e dedicação, de certo, virá antes do

que imagina mas deve ser mantido mediante seu jeito sério e comprometido com o que faz.

Sagitário (22/11 a 21112)
Embora seu jeito seja mais expansivo e você goste de tomar iniciativas para sair da monotonia, hoje as energias do dia

o ajudam a ter mais disciplina e a manter uma rotina mesmo q seja inovada dentro da sua carreira. Está mais do que
na hora de você tentar esquematizar algumamudança efetiva em sua vida. O que o faz pensar tanto, em vez de agir? Sentirá
que a partir de um movimento mais seguro, as coisas podem mudar e você se sentirá mais leve.

Capricórnio (22/12 a 21/1) _

Ser sensato e coerente é seu estilo por isso é preciso estar em equilibrio com as caracteristicas que a natureza nos deu,

quando são positivas, é claro! Então hoje procure avaliar os valores de vida que vecê tem e veja se condizem com os

valores de sua parceira. Será que eles são realmente compativeis com os seus? Estão de acordo com seu modo de pensar
ou não? É hora de se aprofundar nestas certas 'questões, que o têm afligido recentemente. Isso vale também para uma

relação que esteja começando.

Aquário (21/1 a 18/2)
Você está sempre vivendo um lorte dilema entre preservar sua liberdade e seu individualismo, oU.abrir mão disso, e viver
uma relação a dois. Já pensou que dá para conciliar as duas coisas? Quanto um conflito existe em nossa mente ele acaba

tendo proporções maiores do que de lato o é na prática. Então aquariano, hoje pense numa saida para viver tudo que
merece de bom. Mesmo que tenha que assumir um compromisso, não precisa significar que vai precisar abrir mão da

sua tão preservada liberdade.
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GENTE
CAMAROTE O CORREIO DO POVO {I

Daniele Santos (interina)

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem
ser enviadas até sexta-feira pela manhã.
É obrigatório o envio em alta resolução.

Na foto Juliana Souza, mais conhecida como Juli da farmácia

popular que aniversanou no último dia 4. Felicidades!

I
Clic da homenagem para a nutricionista da Semec

(Secretaria Municipal de Educação e Cultura) �driana
e funcionários do setor de alimentação e si, viços

gerais do CMEI Wolfang Weege

Neste sábado dia 15 sobem ao altar o jovem casal Anderson
Sell e Patricia Raddatz. "O importante não é se casar com a

pessoa pela qual você se apaixonou, mas apaixonar-se todos
os dias pela pessoa com a qual se casou"
,

Taine Fernandes e Rodrigo CheJlchuk completaram
2 anos de namoro no último dia 8. Felicidades!

publicidade@ocorreiodopovo.com.br

Fábio e Patrícia trocam alianças no próximo dia 22.
A cerimônia acontecerá naCornundade Luz e Vida e após

os convidados serão recepcionados na SER Marisol

Sempre de bem com a vida
Moacir Pradi que no último dia
25/8 completou mais um ano

de vida. Parabéns!

�'",-
O casallnês e Edésio completaram
25 anos de casados Bodas de Prata
no último dia 4. Os filhos Adriana e .

.

Rafael fazem a homenagem .

Natana Leocadia Andfejewski
completou 17 anos dia 10. Quem
manda os parabéns são seus pals,

-

irmã e o namorado

Na foto Luiz Carlos Wurz mais
conhecido como Corupá com

César Menotti e Fabiano

Completou idade nova dia 10
Simone Vanessa Spézia.
Sua família e a equipe da

Marimar Decorações lhe desejam
felicidades e sucesso!

Em 18/8, a senhora Maria

Gonçalves· Voigt, fez seu début no
Baile de Debutantes da Terceira
Idade, representando com muito
brilho o Grupo Nossa Senhora
Aparecida, da Ilha da Figueira

Trocou idade dia 10, Márcia Riedel.
Quem lhe deseja felicidades
é a sua filha Mariana e suas

amigas Juliane e Renata

A esposa Jesuana e o filho Gustavo
parabenizam o pai e esposo Claus
Alberto Hornburg que se formou
em Tecnologia em Mecânica no

último dia 24. Sucesso!
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PAULO ALCEU
Interferências e afastamento

A Justiça poderá afastar o prefeito Dário Berger das funções
enquanto é produzida a investigaçâo sobre algumas de suas ações.
Depende de uma representação não necessariamente de uma

sigla partidária. Ocorre que há fortes indícios de interferência

do prefeito na Câmara impedindo que a investigação prossiga,
segundo comentários internos. Por isso é cogitado legalmente
seu afastamento, para evitar a pressão do cargo. Além disto existem

interpretações que derrubam a tese do acordo. Ou seja, não há
acordo que supere a lei. Sendo assim não tem como colocar

baseado num acordo uma votação em plenário para continuidade
ou não das investigações. Elas deveriam prosseguir. Caso fosse

pedido o arquivamento daí sim teria que ser votado em plenário.
ARQUIVO OCP

Isenção
Deve ser aprovado ainda esta

semana naComissão deCiência e

Tecnologia da Câmara o Projeto
de lei do-deputado Carlita Merss,
que estende os benefícios da Lei
da Informática ao setor de jogos
eletrônicos, ou seja.. os games.
Como vai além dos programas de

computadores atendendo também
máquinas o relator Gustavo Fruet
recomendou modificações evi

tando desta forma alcance os caça
ní ueis.

Dedicação
o democratas Cesar Souza Júnior esta entre os parlamentares

mais atuantes da atual legislatura. Embora seja seu primeiro
mandatomostra personalidade e empenho. Até o início domês o

deputado tinha encaminhado um total de 87 proposições. São 21
projetos de lei, 24 indicações, 32 requerimentos oito moções e

dois pedidos de informação. O menino está trabalhando...

Polêmica
Pode acontecer esta semana a votação na Câmara em Brasília
da MP ooSacoleíro e de repente com uma alíquota menor do

. que a que foi proposta inicialmente. A Medida cria o R'egime
Unificado de Tributação para a importação de mercadorias do

Paraguai por via terrestre, com alíquota de 42,25%, mas pode
baixar para 25,8%. Outra mudança é o aumento de R$ 300 para
R$ 15 mil por pessoa o limite máximo de compras ao mês. Há

divergências enquanto uns falam que vai disciplinar o comércio
com o Paraguai evitando o contrabando outros alegam que o

sistema de cotas estimulará o uso de "laranjas",

Falta de consideração?
Foi o então ministro Carlos Melles um dos que mais liberou

recursos para o esporte em SantaCatarina, desde a pista sintética
em Itajaípassando pelo ginásio de Lages até o complexo de natação
da Unisul. Um dos parlamentares que se empenhou para a

liberação das verbas foi na época o deputado est�dual Paulo
Bornhausen apostando no investimento e centrando o foco no

eSporte. Nenhum dos dois foi citado e muito menos convidado
para o evento de inauguração da Unisul. Esquecidos.

"Mãozinha"
Para o deputado Fernando

Coruja a Câmara deve estar

dando uma "mãozinha" para o

senadorRenanCalheiros. Ocorre

que até hoje nãovotou aPECque
acaba com o voto secreto em

todas as deliberações do legisla
tivo.Continua parada.Abemda
verdade faz um ano que foi

aprovada emprimeiro turno,mas
parou por aí. "Se ovoto for aberto
certamente haverá a cassação de
mandate," afirmouCorujadando
a entender que secreto Renan

continua.

Sêxtupla
A lista do Ministério Público

para ocupar uma das vagas de

desembargador já está no Tri

bunal de Justiça. O critério foi
da antiguidade: Moacir de Mo
raes Lima Filho, Raulino Jacó
Brüning, Jacson Corrêa. Basílio
Elias De Caro, Aurino Alves de
Souza, todos procuradores e

Paulo de TarsoBrandão, promo
tor. NaOAB as inscrições foram
abertas na semana passada, mas
até agora ninguém se manifes
tou.Vai até o dia 25 de setembro.

União
Os documentos que o go

verno envia aos servidores

passarão, a partir de hoje, a

divulgar o projeto "O que você

tem a ver com a corrupção," que
envolve o Ministério Público

Estadual, o Tribunal de Contas
e a Associação Catarinense do
Ministério Público. O termo

aditivo será assinado hoje pelo
governador e pelo procurador
geral Gercino Gomes Neto'

permitindo mensagens edu

cativas, realização de pales
tras e a gravação de 35 mil
DVDs como o audiovisualda

campanha.

E a Vida Segue
Será que vão faltar votos

para os 41 que produziriam
a cassação do senador
Renan Calheiros?
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l.l1fFSC 2008

CPF edo requerimentode isenção.
Nesta edição, o concurso

oferece 4.095 vagas, nos 65 cursos
existentes.Asnovidadespara 2008
são os cursos de oceanografia,
zootecnia e artes cênicas, além de
uma nova turma de letras-portu
guês, que funcionará no período
vespertino.

No site, o candidatoencontra
rá oGuia do Vestibulando, calen
dário completo, aordem e os locais
das provas, informações sobre cada
curso, as provasdos anos anterio
res, quadro de vagas, editais e re

soluções, o processo de isenção de
taxa e reservade vagas para jovens
egressos de escolas públicas, es
tudantes negros e indígenas;
A primeira prova, no dia 9 de

dezembro, inclui língua
portuguesa e literatura brasileira,
língua estrangeira e redação. No
dia 10, acontecem as provas de

biologia, geografia e matemática.

No último dia, 11 de dezembro, o
concurso será concluí-do com as

provasde fsica, história e química.

As provas do vestibular da UFSC começam dia 9 de dezembro

Iniciam inscrições
para o vestibular

s Luiz Henrique, adiantando que
no próximo dia 12 de outubro o

Estado libera a última parcela, no
valor de R$ 450mil.

LuizHenrique foio convidado
do prefeito de Itajaí, Volnei
Morastoni, para a festa de

inauguração da barragem do rio

Itajaí-MirimNorte, namanhã de
sábado, obra que acabou com o

problema da salinização da água
que era distribuída aos 220 mil
habitantes dosmunicípios de Itajaí
e Navegantes.

Oceanografia, zootecnia
e artes cênicas são as

novidades desta edição

FLORIANÓPOLIS
Começam hoje as inscrições

para o Vestibular 2008 da UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina), que itlavem ser feitas

pela Internetno site da instituição
até 10 de outubro. A�a de ins

crição é deR$ 90. Este ano, as pro
vas serão realizadas de 9 a 11 de .

dezembro, nas cidades de Floria

nópolis, Blumenau, Camboriú,
Chapecó, Criciúma, Itajaí, [oaça
ba, [oinville, Lages e Tubarão.:

Nadia 18desetembroserádi

vulgada no site a lista das isenções
deferidas, totais ouparciais (50%).
Também no dia 18 começa a fase
de inscrições dos isentos, que vai
até 10 de outubro, através do
mesmo endereço eletrônico,
utilizando o link "Inscrição para
Isentos". Para isso, o candidato
deverá fornecer os números do

Gov�rno lib�ra
v�rba para Itajaí
ITAJAí
o governador Luiz Henrique

anunciou sábado o repasse de R$
855 mil para a obra de conclusão
do Centreventos de Itajaí,
equivalentes à penúltima parcela
do Governo do Estado para a

conclusão da obra. "Espero que a

próxima edição da Marejada seja
realizada no Centreventos", disse

I
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ções sobre l,roca de tecnologia
cidas pelo PAC (Programa de 'tragam p�ejuízo para pafues ç6Í.no para pioduçãó de energia limpa.
Aceleração do Crescimento). o Brasil, que passaram décadas (Com Ípfonnàções ch;tAgência

Para Lula, a crisenomercado sem crescer", ressaltou.
'.

Estado.)
."

...... .

"i.flabttação 1
�o segmento. de construçãoCivilestáempleno aquecirriento;]p,r'C\guá
dôSul, por exemplo, está sendo�vadida por uma onda de .hÚ:óveis

, hÔVÜS. Segundo o gerente geral dà.Caixa,WarleyMarcosWeªer, até
ornês de agosto último, fiais de 1\$ 26milhões jáforam investidosem

. habitação, Até o final de ano b>irivesrlment6 deve ultrapassarR$ 30
milhões.

Habttação 2
.

,

Os números mostram que ,2007, vai bater todos os recordes de
recursos investidos na casa própria através da Caixa. Até o final do
anodeverão ser financiadasmais de 1000 imóveis. "Este éo resultado
de imos de estabilidade financeira, dó alto nível de emprego. formal
na região, além da fartura de recursos para investimento'nesta área",
.revela o gerente geral daCaixa, em jaiaguá do Sul, WatleyWeller.

, ln1lação

.�:. "

E vem inflação por aí.A recente alta dos índices de preços no país
fez com que analistas elevaSsem suas projeções para a inflação em

. iOO7, maS as apostas demaisum cone d� 0,25 ponto da taxa de juro
permmeceram intactas, de' acordo com pesquisa divulgáda nesta

Segunda-feira.No levantamento seirianal feito pelo Ban'COCentral, a
pr�jeção para á inflação em 2007 medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Arh,plo (IPCA) foi elevada de 3,92% para

;;, <J,99�.Para 2'008, entretantO;' a ap<:>sta continua s�ndo de que a

'-,21;":' � fi' , 40� .

. " ,

. 'ÍIlll';içao cara,em 70. "'., '..
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IR 2007: Receita libera consulta aO,f;4(j.lo�_e',
SÃ���Federnlül,enruoo. ���4�:: ��'���
tem a cohsulta ao quarto lote do ��.Receita apurou �!tJ

.

rêncfudôdiiihéirs";:'::;P}t') ";-,'
lmpostodeRenda 2007 (an�-basé. 204.6C6contribuintes��: ...., ..

,' -AreStiiui�6·fic:ài-á;9.Th�IÚ��i .

2006). As consultas ao lote estão n�m�toapa,garnem"ª:�,'.....,' t'" ',.;no b�co peloprazo de uril anÓ. ,.' "Qu�n{deveatéaChaqUenãoébemassim.M�aspesquisasmostram'ldispotúveis pelà internet (www. Qçljnheiro, que estacidÍ§,W� .. Se o contrmuinte não fize.i: o reS-
.

que odescontrolefinanceir6,continua send� o prinCipalmotivo da

receitaJazenda.gov.br) ou pele nível pq_ra saque no dia 17 de gaten,.essetempo,deverárequerê-. inadimplênçia dos brasileiros, de acordo'com pesquisa divulgada
Receitafone (0300 7890300).No sete�bro, virá corrigido em4;�%, � �o com o Formt4ário Eletr<)nico -

.

ontem. Éhtr€' julho e agosto, este foio motivo alegado por 55% dos

total,R$ 1,2 bilhãoem restituições referentes à taxa Selic de maio a

.

Pedido' âe Pagamento'de Res- devedores. O estudomostra que os consumidores com faixa salarial
serão liberados para 1.225.278 agosto e 1% de setembro.

"

tituição,dispoIÚvelnaini:emet.O entre R$ 700 e R$ 1.050,são l)laioria entre os inadimplentes e
I

pessoasquetêmdireitoareceber. Quemnãoinformoua conta- quinto lote do IR 2007 será
.

correspondema23%dototaldosendividados;Alémdisso,oshomens I

Outras 80.773 pessoas tiveram corrente para crédito da restitui- liberàdo no dia 15 de outubro. representam 53% do total.
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LINHA DE

LIGA fUTSAl:' JOGO .DE IDA
I
Julimar Pivatto

i esportp@ocorreiodopovo.com.br
I

ARQUIVO/PIERO RAGAZZI

FUNDO
Atletismo
As jovens promessas de Jaraguá do SUI para os Jogos Abertos de Santa
Catarina seguem fazendo bonito nas pistas de atletismo.' Três deles, da

equipe Malwee/FME, estiveram no Brasileiro Sub-23 no fim-de-semana,
em São Paulo. Willian Barrionuevo foi prata no salto em distância,
conquistando o terceiro pódio do ano em competições nacionais (antes
tinha sido ouro nas categorias menores e juvenil). Mirielly dos Santos
trouxe dois bronzes, um nos 1 DOm com barreiras e outro no revezamento

4x1 DOm rasos, com a equipe catarinense. Diego Peiter foi finalista e atingiu
as melhores marcas pessoais nos 1 DOm e 200m rasos.

Cuidado
Nunca é demais dizer que todo
cuidado é pouco hoje contra a Intelli.
O retrospecto é todo favorável à
Malwee. Mas cautela e caldo de

galinha nunca fizeram mal a ninguém.
O time jaraguaense precisa ter um

cuidado especial com Marinho,
artilheiro da Liga no ano passado. E a

Malwee é mais time e entra como

favorito. Não tem como negar isso.

Peladão
Nesta quinta-feira será divulgada a

tabela do Aberto de Futsal, sequndo
o diretor de eventos da FME, Cláudio
Tubbs. A rodada inaugural será na

próxima terça-feira, 18, na Arena
Jaraguá, a partir das 19h15. De
acordo com ele, a demora se deu

por falta de ginásio, já que o Arthur
Müller vem recebendo outras

competições.

Na final
o basquete infanto-juvenil
masculino da Unimed/FME
confirmou as previsões e está na

final do Campeonato Estadual. Os

jaraguaenses conquistaram o

primeiro lugar do grupo, mas _

tiveram a segunda melhor

campanha no geral, com oito
vitórias em nove jogos. Por isso, o

quadrangular fimr"erá em Lages,
de 11 a 13 de outubro.

Chico e Ari, que cumpriram suspensão na última sexta-feira, retornam à equipe para o jogo desta noite

Malwee e Intelüde olho na Equilíbrio
Conforme antecipadó e previsto, a

Primeirona começou equilibrada
mesmo. Apenas dois times
venceram e pelo placar mínimo, e

mais dois empates em 1x1

completaram a rodada. O nível está
alto mesmo. Melhor para as

defesas no fim-de-semana. Se
continuarem assim, dominarão as

manchetes na maioria do

campeonato.

final da .Liga Futsal 2007
Falcão, que podem estar a

disposição no jogo de volta. Por
outro lado, Ari e Chico, que
cumpriram suspensão contra o

Joinville.
O supervisor técnico da

Malwee, Kléber Rangel, acre
dita que o adversário venha com
tudo neste jogo. "Eles estão jo
gando em casa e querem a vitória

para jogar pelo empate na se

gunda partida. Por isso precisa
mos ter atenção redobrada e

disciplina tática, porque a qua-
.

dra é pequena", comentou. "Va
mos tentar jogar no erro deles",

emendou Rangel. .

Segundo ele, o clima entre os
jogadores está muito bom, mas
que todos têm consciência das
dificuldades que vão \ enfrentar.
"É uma semifinal e eles (Intelli)
têm um bom time. Temos de

respeitá-los".
Intelli e Malwee se en

frentaram uma vez na Liga Futsal
deste ano, com vitória dos ja
raguaenses por 8xl fora de casa.

No retrospecto da competição,
os dois times se enfrentaram

quatro vezes, com quatro vitórias

da Malwee.

Times buscam a vaga
para a final e o jogo de

hOje p pm Sertãozinho

SERTÃOZINHO (SP)
Começa hoje a semifinal da

Liga Futsal para a Malwee. O

jogo de ida será em Sertãozinho

(SP), já que na cidade da Intelli,
Orlândia, não tem ginásio para
5 mil pessoas. O �onfronto será

às 18h15 com transmissão da

SporTV O técnico Fernando
Ferretti ainda não poderá contar
com os retornos de Lenísio e

Futsal de base
com boa campanha

Já o sub-13 da Aurora/CEJ/
FME, que jogou em [oinville,
venceu duas e perdeu outra,
terminando o turno da 4ª fase em

JARAGUÁ DO SUL segundo lugar, atrás apenas da

As três equipes de futsal de Hering/Blumenau. O returno,

base de [aragua do Sul que que definirá os dois classificados,
entraram em quadra no fim-de- será nos dias 28 e 29 de setembro.
semana fizeram bonito. Em casa, Destaque paraKaio, artilheiro do
osmeninos do sub-IS daMalwee/ campeonato com SO gols em 21

CEJ/FME venceram os três jogos jogos.
e se garantiram na 4.ª fase do AMalwee/FME slib-20 segue
Estadual. Destaque para Edu, arrasadorae, emXaxim, venceu

que mareou sete vezes. O time os três jogos e continua com

jaraguaense caiu agoranoGrupo 100% de aproveitamento no

V, junto com Lages, Luís Alves e Estadual. O returno desta fase

Rio do Sul. Os dois primeiros se
«4t

será nos dias 21 e 22 de setembro,
garantem na fase final. no Parque Malwee.

)oinville vence e está a um empate da decisão'
JOINVlllE
o [oinville fez o dever de casa

ontem, no Centreventos Cau

Hansen, e venceu a Ulbra por
2xl, na primeira semifinal da
Liga Futsal 2007. Com o

resultado, o ]EC precisa agora de
um simples empate, no jogo de
volta no dia 18 às 18h15 em São

- Leopoldo (RS), para se garantir
na final. A Ulbra saiu na frente
ontem com Índio, a 11'1811 do
primeiro tempo, mas sofreu a

virada com Frede, dois minutos
depois, e comRenatinho Paulista,
a trêsminutos do fim. Frede, que
saiu machucado, é dúvida para
próximo jogo. Joinville, do ala James, conseguiu reverter a vantagem dos gaúchos

Uill
URBAN MAN
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PRIMEIRA DIVISÃO: RODADA INICIAL , \
\'

Cruz de Malta e'FIa vencem

-na abertura da Primeirona
Rodada de abertura
da Primeirona mostrou
muito equilíbrio

),

JULIMAR PIVAITO

JARAGUÁ DO SUL

Começouno fim-de-semana o
Campeonato Não-Profissional

(antes conhecido comoAmador)
da Liga [araguaense de Futebol.
Foram marcados apenas seis gols
em quatro partidas, média de 1,5.
Se. por um lado a média ficou
baixa, poroutromostraoequilíbrio
entre os participantes. Apenas
Flamengo e Cruz de Malta
venceram e, ambos, pelo placar
mínimode lXÚ.

Orubro-negrovenceuemcasa Cruz de Malta (branco) venceu o Atlético, no campo do Guarani, por 1xO
-

- o Vitória com um gol de pênalti.·
do artilheiro loto aos 21 minutos' 36. E, em casa. I-)Noite à Fora fez'
do segundo te1J1P9. No campo do ó'primeiro gol 'aos 33 do primeiro
Guarani, oCruz deMalta bateu o tempo c<;lm Éder; mas aos 32 do
Atlético por lxO com um gol do segund6fFrank Basílio empatou
zagueiroAugusto aos 22 da etapa paraoBotaíogo. ,

final. Em Santa Luzia, o João Nos aspirantes; 6 Flamengo
PessoasaíunafrenredoCaxíasaos yenceu por 3xl o Vitória, o
4 do segundo tempo com Clau- Atlético bateu o Cruz de Malta

dinei, mas Alagoas empatou aos por2xl,oCaxiasderrotouoJoão

Pessoa por lxO e o Noite à Fora
fez 2xOno Botafogo.No próximo f

fim-de-semana jogam Caxias x
<,

Vitória, no sábado, e Cruz de
Malta x Flamengo, Atlético x

Noite à Fora e Botafogo x João
Pessoa, no domingo, sempre a

partir das .13h30 com a partida
.
dos aspirantes.

r
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I O:Boticário'
l_. � , �__

você pode ser o que quiser

..

Paulista Ox1 São Caetano
'. A'>, _" ._.�.. ,... Avaí 1xO Criciúma >-)

1° Coritiba 43 24. 13 4 7 35 26 9 Gama 1x2 Brasiliense
,l8IIIIIIlI1t...'__".....IIIIL...tl. Corttiba 2x1 Remo

,3° Ipatinga 40 24 12 4 8 32 25
-'

7 Santa Cruz 1xO Marnia

1IIiIII,.$IIlI ,W$}j�llI\B®r.Wi'il'j_aajfllj! Portuguesa 3x1 Ituanoí�L... . .._-,,_�
I" 4XO CRB.

5° Marllia 37 24 13 4. 7 41 35 6 ::���a2x1 Ponte Preta
Santo André Ox2 Vitória

37 24 10 7 7 37 29 8 Ceará Ox1 Fortaleza

Figueirense 2x1 Atlético�MG
•

ü
.

Vasco 0�2 s-ãi Paulo .

B1L".¥ttl!iliIfi�K�·it�::;;;$jI%'liilí!tK�Iii-:MD.ilií'-.·-iA,\ôWL'4\% Internacional 3xO Fla,mengo��'%\._�M¥*"W1iI!?�_.•. t!J9_ Cruzeiro 2xO Grêmio
30 Santos. 42' 25 13 � 9 39 31_ 8 Santos 1xO Juventude
_1 ---

.

.•• �: ;:" :.
,;'

.'
'

.....•., �' ., ;;; , •. �, -" . Fluminense 2xO Atlético-PR
50- Vasco -. 39., 24 11- 6 7 41· 28 13 América-RN 1x1 Sport
_.__-__- Náutico'4x1 Botafogo
7° G�êmio .

�. 38 25 '11 5 9' 27 26 1 Palmeiras 2xO Goiás

••••1'1'__....1.__ Paraná 1xO Corinthians

9° Internacional 35 25 1 O 5 10
.

34 33 1· .

!lliIiii.. 'u�@�W���W;1B�'t�_?I?��_ 20h30 - Flamengo x Cruzeiro
��1e-..�_�������'f&��
11° Sport' 33 25 9' fi 1Q 37.40 -3

..
18h10-GoiásxNáuticõ

.._.....1...__111!�_ 18h10- Fluminense x América-RN
13° Atlético-MG 32 25 9 - 5 11 37 35 2 18h10 - São PaUlo x Santos

_WllBmB!l'i&lmrrt."a�"I.'""_......
.

'.' ��..... tfr·II1k..�cilh__
···

*,1IIB1.�M_.'I�t8�%küJ�,�;; , '�f� <' �,-,.' .�����._fJ_ ,tU- �Q.m'lQl.U��� .�. 4;i�L'-h ,. - "�,;-,,,--

15° Paraná 31 25 8' 7 10 29. 38. -9 16h - Atletlco-MG x Cruzeiro

II-�"I_.mtJ�.,. "", .. '�,';� ·-.irl���4.. 16h-CorinthiansxBotafogo1�_9L �
".' ..... A",.· .. ""lli. "',••A' Mi,,*,_¥W1f!�lli�jlI.B_Wl'!$.,ª,��'% 16h _ Atlético-PR x Palmeiras17 Atlétlco-PR 29 25 7 8 10 35 37 -2

16h _ Sport x Paraná
18h10 - Figueirense x Juventude

19° Juventude 26 25 7 5 13 28 41 -13
.

18h10 - Grêmio x Internacional
18h10 - Flamengo x Vasco

Hi" Rndada Amanhã 12/ll!}
go CRB 34 24 10 4 10 37 39 -2

2 o i1 a - 'a a ti - :

Ponte Preta continua na liderança
do Campeonato da S�gunda Divisão
JARAGUÁ DO SUL
A Ponte Preta venceu mais'

uma no fim-de-semana e

manteve a liderança do

Campeonato Não -Profissional
da Segunda Divisão. 'A víti�a
da vez foi a Galvanização
Batisti, que perdeu por 3xO. Com
o resultado, o time do Bairro'Rio
da Luz chegou aos dez pontos e _

mantém a ponta isolada da

competição. O segundo lugar é
do 11 Bordados, que goleou a

Vila Rau por 6xl e tem nove.
,

A Kiferro/Rancho Bom, que
teve jogo adiado para o dia 22, .

tem seis, junto com o RioCerro,
que folgou, e com o Tupy, que

fez 4xl no Garibaldi. No
aspirantes, a Vila Rau empato
em 2x2 com o 11 Bordados
continua na liderança, agor
com dez pontos, contra oito d

11. A Galvanização Batistir]
venceu por 3x2 a Ponte-Plleta
estáern terceiro lugar coin sere
Fechando a rodad-a, Q. Tupy fel.
3xO no Garibaldi,

'.'

A próxima rodada ser'

domingo, com os seguintes Jog91
- Rio Molha .x Rio 'Cerro; :tUPI
x J1 Bordados, P�I1te p.m:a. 1Klfe.rro/Rancho· Bom:, rlGalvanização Batis.ti/JB.· �
Garibaldi, todos a partir, daI
13h30 com os aspirantes. ',T' ""

Aspirantes da Vila Rau (camisa listrada) lideram competição com dez ponto
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