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. Malwee perde por 5x3 e

se complica na semifinal
o time jaraguaense precisa agora de uma vitória diante da Intelli, na próxima segunda-feira, dia 17 às 19h15, para provocar o

terceiro jogo, também em Jaraguá do Sul. A boa notícia é o retorno dos alas Falcão e Lenísio, recuperados de lesão. • PÁGINA 16

PIERO RAGAZZI

58 RUAS
PAVIMENTADAS

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

pavimentação de 58 ruas, utilizando revestimento

asfáltico, concretagem e lajotas, num total de
, aproximadamente 30km de extensão. Uma

parceria da prefeitura, do governo estadual,
federal e dos cidadãos de Jaraguá, abrindo
caminhos para uma melhor

qualidade de vida.

SECRETARIAMUNICiPAl
DEoallis púaUCAS EHABITA,la
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OPINIAO O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Senado e Senador
Estapafúrdia em todos os

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

Senado e transformar o Con

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

pior: tem odor de burrice. Não é

extinguindo o Senado que

qualquer das mazelas do País vai
ser abolida; pelo contrário, o
Senado ainda evita que algumas
delas se perpetuem. Ainda bem

que o senador Tião Vianna, do
PT do Acre, um oásis de bom
senso no planeta da estrela

vermelha, veio a público detonar
aproposta.
A notícia da proposta petista

chegou no fim de semana,

véspera da visita que o senador
Raimundo Colombo - o político

Não é extinguindo o Senado

que qualquer das mazelas do
País vai ser abolida; pelo
contrário"

mais votado da História de
Santa Catarina - fez a este

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

contrário, relatar e prestar
contas do seu trabalho no

Senado.
E também para mostrar a

Jaraguá e Região que muita

coisa mudou desde a trans

formação do PFL em De
mocratas.Mudou, em primeiro
lugar, o conceito: "O partido
tem que sera base intelectual

da sociedade".
Mas existe' também um

trabalho de formiguinha que o

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

E o senador. Raimundo Co
lombo comemora um número

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

gundo maior partido de Santa

Catarina, o Pp, que tem 121 mil.
E deve ultrapassar o PartidoPro
gressista em breve. Bom para

2008, melhor ainda para 2010.

.• PONTO DE VISTA
<'

Código de defesa do
contribuinte e do consumidor
O Código de Defesa do

Contribuinte, que deve ser

amplamente divulgado,
contempla direitos e deveres do
Contribuinte em face da

atuação do Estado. Por sua vez,
por força do Código Tributário
Nacional, o Estado dispõe da
faculdade de instituir imposto,
sendo que este obrigato
riamente será suportado pelo
Contribuinte abrangido pela
norma, pois este não pode se

eximir do cumprimento de sua

obrigação, não tem liberdade

para decidir se paga ou não o

tributo.
Inobstante a tais consi

derações, cumpre colocar que
contempla o Código, conforme
os apontamentos de Deise Lucy
Gaio', a "igualdade de trata

mento, respeito e urbanidade

pelas autoridades e servidores da
Administração Tributária;

obtenção de informações
necessárias ao cumprimento de
suas obrigações; ...

"
razões estas

que contemplam, entre outros,

o amplo direito de defesa.
De tal sorte, apesar de já

reconhecido ao Contribuinte
a possibilidade de aplicação
do Código de Direito do
Consumidor na relações
jurídico-tributárias, existem
Rgumas limitações que
devem ser respeitadas. Desta
forma, convém observar o

seguinte posicionamento":
"A relação de consumo,

por ser eminentemente con

tratual, deve ser caracterizada

pela liberdade e pela igual
dade (material) entre as

partes contratantes."

Assim, aos consumidores é

garantida a liberdade de con

tratar ou não com determinado
fornecedor, sendo que na

• João Batista

Scherner, Integrante
do Departamento
de Planejamento

Tributário da
Cassuli Advogados.

• DO LEITOR

A luz no final do túnel
é uma realidade

Hoje em dia, muitas pessoas,
principalmente nas grandes
cidades, encontram-se "submer
sas" nummundo agitado, no qual
o tempo é preciosidade de pri
meira grandeza para os ganhos.
Ganhar dinheiro, ter eletro
eletrônicos de última geração,
carro importado, casa na praia
e/ou no campo, filhos estudando
em colégios de alto nível, é o

quanto se precisa, crêem eles,
para a conquista da felicidade.

E levados pela correria, quase
sempre se esquecem de que

precisam cultivar as relações de
amizade, lembrar-se de que não
são ilhas e, sim, que fazem parte
de uma coletividade e que
devem dar atenção e ter tempo
também para outros valores da
vida. Os valores da solidarie

dade, do amor fraterno, da'

bondade, aqueles que conduzem
a tantos optarempor um trabalho
voluntário. Por exemplo, como o
do Cvv, porque muita gente,
como a maioria deles próprios,
está carente de ser ouvida,
acatada, compreendida.

O isolamento, a insatisfação

do viver, a angústia, a de

pressão e o desgosto tomam a

existência problemática, cheia
de obstáculos, quando sabemos
que muitas vezes bastam uma

palavra generosa, uma mão no

ombro, um olhar afável para
fazer' com que as pessoas
redescub�am o valor da vida, da
amizade e encontrem ânimo

para buscar a tão propalada luz
no final do túnel.

O papel do CW é impor
tante neste encontro do ser

humano com a luz. É preciso que
quem nos procura encontre no

voluntário razão para nele

confiar, sinta-se compreendido
para com ele estabelecer um

diálogo aberto, franco, sem

subterfúgios, onde o respeito pela
sua dor seja o ponto de partida
para ajudá-lo no seu processo de

desabafo, a fim de que ele possa
descobrir a saída que melhor lhe

pareça nomomento. Ligue 3275-
1144 para conversar 01.1 inscreva
se para ser voluntário .

• Oscar Luiz Maba, Coordenador
Geral do CW - Centro de

Valorização da Vida

relação tributária, ao contrário,
não há liberdade do Con

tribuinte em decidir se paga ou
não o tributo. A obrigação
tributária é caracterizada pela
compulsoriedade, isto é pela
obrig.atoriedade de seu cum-.

primento pelo sujeito passivo,
desde que efetivamente ve

rificada a ocorrência do fato

imponível.

GAlO, Deise Lucy.
Breves comentários sobre o

Código de Direitos e Deveres

do Contribuinte do Estado de
Santa Catarina. Jus Naví

gandi.
BORELLA, Marcela

Cristina. Aplicação do

Código de Defesa do Consu
midor nas relações jurídico
tributárias e os Códigos de
Defesa do Contribuinte . Jus
Navigandi.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 251inhas, 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).

MARCOS GUTERMAN

A força da mentira
A mentira leva considerável vantagem sobre a verdade. É o que mostra

reportagem do jornal The Washington Post que menciona diversos estudos
recentes na área de psicologia. Os investigadores concluíram que é muito
difícil convencer alguém de que o mito em que se acredita não corresponde
à realidade. De acordo com esses estudos, o subconsciente atua de modo a

dar peso ao que faz sentido, segundo regras construídas por preconceitos
firmemente arraigados. Nem todos acreditam em mentiras, mas algumas
pessoas vão cuntinuar acreditando em mentiras mesmo que alguém as

denuncie .. Segundo os estudos, quanto mais se tenta desmentir esse tipo de

bobagem, mais ele ganha aura de verdade entre os que nele acreditam - ao

enunciar a mentira, o desmentido a reforça.
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POLITICA

Nova denúncia
Pela segunda vez no

ano o "Jornal Nacional",
da Rede Globo, denun
cia fraudes em contratos

de terceirização da me

renda escolar. Citando,
de novo; a SP alimentos,
que tem' contrato com a

prefeitura de Jaraguá do

Sul. Investigado por CPI
da Câmara de Vereado
res. Preço e USQ da mão

de obra de servidores es

tão entre os questiona
mentos.

Propina
Na reportagem, Carlos

Medina, um dos represen
tantes da SP Alimentos,
oferece R$ 300 mil como

propina para fraudar con
trato de R$ 4 milhões. E
outros R$ 400 mil para a

campanha a reeleição do

prefeito de um município
gaúcho..

Cansaram
Moradores vizinhos à

praça Ângelo Piazera es

tão mobilizados contra a

bagunça generalizada
.

com consumo de drogas
e bebidas alcoólicas que
ocorre na maioria dos
shows populares promo
vidos ali pela prefeitura.
A queixa já tem en

dereço: Ministério Pú
blico.

Pode?
Uma lombada eletrô

nica localizada no bairro
Recanto Feliz, em Gua

ramirim, estaria desati
vada porque a conta de

energia elétrica não teria
sido paga. Cerca de R$
25 mil. Lombada ina

dírnplenrel

BR-280 1
O secretário nacional de políticas de transportes do

Ministério dos Transportes, Marcelo Perrupato, esteve
ontem em Florianópolis anunciando investimentos do
governo em rodovias federais. Citou a duplicação da
BR-280. Com recursos a médio prazo. Vai esperando.

BR-280 2
Contradiz o que afirmou o superintendente doDnit em

Santa Catarina recentemente. Que a 280 teria obras

iniciadas ainda em 2007. E ainda há quem acredite que

quem paga o presente dado é o Papai Noel.

No ventilador
"Não faço politicagem e não vou apunhalar

ninguémpelas costas".A frase é dovereadorJurandyr
Michels (PV), referindo-se ao presidente e o relator
da CPI que investiga a alteração de prazo para
conclusão de obras de responsabilidade da Viação
Canarinho incluídas no projeto Transjaraguá.
Segundo afirma, Terrys da Silva (PTB) e Dieter

Janssen (PP) teriam antecipado na manhã de

segunda-feira, relatório com voto pela cassação do
prefeito Moacir Bertoldi (PR) e punição à empresa.
Não disse se com a perda da concessão oumulta de

R$ 370 mil correspondente a 10% do investimento
de R$ 3,7 milhões que cabe a Canarinho.

Já era
Com a postura de Michels, do atual presidente da

Câmara Rudolfo Gesser (PP) em relação ao seu

partido e do ex-petista Jaime Negherbon, este com

um pé no PMDB, o grupo que pretendia comandar o
Legislativo entre 2006 e 2008 está definitivamente
esfacelado.

,t;.

Celso Mt;âado·
Il!dacao@' �orll!iodopovo.com.br
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Quer saber
Vai para a mesa do

prefeito Mário Sérgio
Peixer (DEM) ofício do
vereador João Deniz

Vick indagando sobre.
,

nomes, salários e as ho
ras extras de todos os

funcionários que traba
lham no posto de saúde
do centro, nos meses de

junho, julho e agosto de
2007.

Vazou
Pesquisa encomendada

pelo PMDB de Guara

mirim, para exclusivo uso

interno,mostra candidato
em potencial do partido
bem à frente do segundo
colocado. A diferença
apontada entre os meses

de fevereiro e setembro
seria de 20% na opinião
de 800 supostos entre

vistados.

Preservação
Sacos de lixo e sacolas

de plástico serão subs
tituídas por sacolas eco

lógicas. É o que diz pro
jeto de lei em tramita

ção na Câmara de Ve

readores de Balneário
Camboriú. De papel, re
cicláveis ou biodegradá
veis. A rede de farmá
cias do Sesi já usa.

Aprovado
Ex-deputado federal

por Joinville, citado na

CPI dos Sanguessugas e

não reeleito, Adelor Viei
ra (PMDB), teve suas

contas da campanha de
2006 aprovadas pelo
Tribunal Regional Elei
toral na última segunda
feira.

RETRANCA
Energia
Mais de 70 pequenas hidrelétricas já têm projetos

aprovados, urna delas prevista paraCorupá e outra para

[oinville, para citar apenas dois municípios da região.
São projetos desenvolvidos pela iniciativa privada.

Corrupção
Governo do Estado assinou ontem adesão à

campanha doMinistério Público contra a corrupção,
que tem ainda a participação do Tribunal de Contas.
Inclui palestras educativas para os mais de 120 mil
servidores públicos estaduais. E gravação de 35 mil

DVD's com audiovisual da campanha.

In loco
Conselho Municipal de Saúde resolveu adotar

política do "ver e crer" para constatar a dimensão
das denúncias sobre a precariedade da saúde

pública em J araguá do Sul no que toca às

responsabilidades da prefeitura. Presidência, vice
e tesouraria do CMS estão nas mãos do PT.

.

Erramos
A coluna corrige. A secretária estadual de

Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, é Dalva
de Luca Dias, e não a deputada Ada de Luca,

mul,er do presidente da Casan, Walmor de Luca.

Dalva é irmã de Ada.

Receitas
O Estado fechou agosto com uma arrecadação total

- que inclui os tributos e os repasses da União - de

13,12% a maisem relação ao mesmo período do ao

passado: R$ 728,8 milhões. Deste total, R$ 66,3
milhões é o valor que a União repassou no mesmo

mês, referentes a IPI, Lei Kandir e Fundo de

Participação dos Estados.
CÉSAR JUNKES

Na pele
Caubi Pinheiro, suplente

de vereador pelo PDT, as

sumiu na Câmara de Verea
dores de Guaramirim. Na li.

,

cença por trinta dias do pe-
emedebista Osni Bylaardt.
Taxista, ele foi assaltado duas
vezes nos últimos 15 quinze
dias. Segurança, é claro, foi
assunto do primeiro discurso.
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Comitiva questiona INSS

sobre a perícia médica

-
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Dpnúncia p dp quP
trabalhadores dopntps
tivpram auxRio npgado

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Comitiva fórmada pelos

vereadores Pedro Garcia, Eu
gênio Garcia, Rudolfo Gesser,
Jaime Negherbon e [urandir
Michels participaram ontem de
reunião na agência do INSS

(Instituto Nacional do Seguro
Social). Eles apresentaram ao

chefe 'da agência, Marcelo
Lazarini Bello, denúncias de
trabalhadores que estariam

doentes e tiveram o auxílio-

doença negado porque os peritos
atestam que eles estão aptos a

trabalhar.
.

A reunião aconteceu a portas
fechadas, impedindo o acesso

pela imprensa. Nos próximos
dias, será marcada audiência

pública na Câmara de Verea
dores para debater o aten

dimento dos peritos. O vereador
Pedro Garcia, disse que a chefia

da agência afirmou que a

maioria dos casos em que o

afastamento foi negado se refere

aos trabalhadores encostados há
mais de dois anos e que agora

PIERO RAGAZZI

Nádia está doenie, passou por quatro perícias e não consegue auxílio-doença

estão aptos a trabalhar. Segundo
ele, a justificativa foi de que o

INSS está fazendo a revisão das

aposentadorias em todo país
devido ao alto índice de pessoas
encostadas sem ne;essidade.

.,'

A reportagem questionou o

chefe da agêIjhcia sobre o número
de segurad�s que solicitam

auxílio-doença e a porcentagem
de benefícios negados, mas Bello
informou que não tinha os dados
em mãos. Sobre o atendimento

dos peritos, disse que todos os
médicos são especializados na

área de perícia médica e que o

trabalho deles é fiscalizado pela
corregedoria do INSS.

A volante de um depar
tamento de costura, Nádia Lúcia

Bruck, 26 anos, está entre os

trabalhadores que tentam, sem

sucesso, conseguir o auxílio

doença. Ela operou um dos rins
há cerca de dois meses e está

tentando o benefício por causa

de sangramentos na urina. No

entanto, Nádia já passou por

quatro perícias e os médicos
afirmaram que a saúde dela está
boa. "Só examinaram o coração
e o pulmão e nem olharam os

exames de rins e urina. Querem
que eu volte a trabalhar doente",
lamentou, que também sobre de
asma e depressão.

Diana Seidel Bortolotti ressaltou
a importânciá deproporcionarmais
espaço para áreas de ensino e

aprendizado e oferecer mais con
forto ao estudante e professorpara
que ele tenhaprazerempermane
cer nestes ambientes. "Os alunos
e comunidade precisamde espaço
decente para umbom processo de
ensino e aprendizagem', completou
a secretaria.

OBRAS - Outra escola tam
bém ampliada foi a Municipal de
Ensino Fundamental José Pas

qualini que recebeu a visita de

autoridades, populares e imprensa
no dia 4 de setembro para co

nhecer as novas dependências.

Obra em escola custa R$ 71 mil,
reinauguração será no �ia 15

A reforma e ampliação da creche' do Morro

da Boa Vista, que atenderá cerca de 70

crianças a partir do próximo ano, está a todo

vapor. O secretário de Educação, Anésio

Alexandre, informou que. as.obras ficarão

prontas até dezembro e que o valor do

investimento é de aproximadamente R$ 172
mil. O imóvel de 145 metros quadrados foi
doado pelo Rotary no ano passado.

CORUPÁ
AEscolaMunicipal Francisco

Mees, situada na Vila Izabel em

Corupá, foi ampliada e será

reinaugurada dia 15 de setembro.
O custo da reforma ficou em R$
71 mil investidos em uma área de
131 metros quadrados. Foram
construídas novas salas de aulas e
sanitários que beneficiará 44
alunos da educação infantil.

Haverá, no dia da inauguração,
competições esportivas, visita
guiada por professores para apre
sentação das novas dependências
e completo serviço de bar e

cozinha.
A secretaria de Educação,

DIVULGAÇÃO

acidente, duas amais do que todo
oanode2006.·'

NaBR-280, foramnovemortos

na região no semestre, contraoito
em todo o ano passado. Na
Rodovia do Arroz, que liga
Guaramirim a [oinville, foram
quatro mortes neste ano, contra

três em 2006. Na SC-416, não
houvemortesno trechode[araguá
do Sul neste ano, contra uma

vítima fatal no ano passado.
O futuro chefe de operações

da Polícia Rodoviária Federal,
Sérgio Luiz da Silva, disse que o

maior número de mortes no

trânsito está relacionado com a

expansãodazonaurbana. "Quanto
mais veículos, mais acidentes e

mortes acontecem", disse. (DZ)

A intenção, além de suprir a demanda, é tornar o ambiente mais amplo

Semestre tem mais
mortes que 2006
REGIÃO

O jovemAndersonHackbath,
16 anos, engrossou as estatísticas

de mortes no trânsito. Elemorreu
na noite de segunda-feira, depois
de ser atropelado na Rodovia do

Arroz, emGuaramirim.

No primeiro semestre deste

ano, amicrorregião registroumais
mortes do que em todo o ano

passado nas rodovias federais e

estaduais: 13 vítimas fatais de

janeiro a julho deste ano, contra

12 em 2006. Somente emJaraguá
do Sul, de-janeiro a julho, nove
pessoas morreram no local do
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Escândalo Renan calheiros
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Museu exibe documentário feito

por ex-vice-presidente dos EUA

tem votação no Senado hoje
Nas ruas, opinião
é de que'senador
deve ser cassado

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Hoje é dia de votação polê

mica no Senado Federal. Che

gou o momento dos senadores
decidirem o futuro do presidente
da Casa, Renan Calheiros

(PMDB-AL). Acusado de
diversas irregularidades, ele
corre o risco de ter o mandato
cassado. -

Tudo começou em maio

passado, quando a revista Veja
denunciou publicamente o

político. Segundo a reportagem
publicada naquela edição, ele
teria contas particulares pagas

pelo lobista Cláudio Gontijo,
funcionário da construtora

Mendes Júnior. Esses acertos

incluiriam a pensão alimentícia
milionária para· a filha de três

anos de Calheiros com a

jornalistaMônica Veloso. Além
disso, a conta de R$ 16,5 mil
também abrangia o aluguel da
casa onde as duas moravam.

Mas, uma das primeiras
divergências do caso diz respeito
ao salário recebido pelo senador:
R$ 12,7 mil. Na época, o

presidente disse que o dinheiro

para o pagamento dessas

despesas era complementado por
rendimentos vindos de negócios
agropecuários.

Dias mais tarde, foram

mostrados, novamente para o

Brasil inteiro, dessa vez pelo
Jornal Nacional, impasses entre
os recibos apresentados.
Calheiros teria utilizado

empresas de fachada para
justificar o retomo financeiro da
venda de gados. Ele negou,

porém, os documentos não foram
suficientes para dar fim ao

escândalo.

,
Nesse período, oConselho de

Etica protocolou representação
. do PSOL (Partido Socialismo e

Liberdade) e o Supremo

OPINIÃO
Você acredita que o senador Renan Calheiros
deve ser cassado?

"Se ele roubou o dinheiro
do povo tem que ser

cassado, sim".

Nelson Schmitz, 58, aposentado

FOTOS CÉSAR JUNKES

"Eu acho que sim, porque
lá (no Senado) estão todos
fazendo coisas erradas".

Adelino Bompani, 68, aposentado

DA REDAÇÃO
Para provar e contribuir com a

conscientizaçãomundialem tomo

dos perigos que o aquecimento
global tem provocado no planeta,
o Museu Weg exibe durante

programação da 1ª Primavera dos
Museus oMelhor Documentário
do Oscar 2007 e grande sucesso

do Sundance Film Festival: "Uma
verdade inconveniente", do ex

vice-presidente dosEUA,AtGore.
A Paramount, produtora do

filme, concedeu uma autorização
exclusiva para 4 apresentações no
Museu Weg. Duas sessões serão

exclusivas para escolas. As duas
sessões abertas ao público
acontecem nos dias 19 e 26 de

setembro, sempre às 19h. A
entrada é gratuita.

No documentário, o diretor
Davis Guggenheim equilibra
imagens da palestra deAIGore
com vídeos e depoimentos do
dia-a-dia do ex-vice-presi
dente dos Estados Unidos em

que ele enumera o seu

histórico com o tema do meio
ambiente (numa paixão que

começou ainda pequeno na

vivência na fazenda da família e

se consolidou mais tarde na

faculdade e na luta no congresso'
e na vice-presidência do país),
bem comomomentos cruciais de
sua vida pessoal (o acidente com
o filho caçula e amorte da única

irmã) que o fizeram lutar ainda
mais par essa causa. Outras

informações pelo telefone 3276
4550.

Gats se prepará para apresentação
no Norte do Brasil em setembro

Grande do Sul, Pernambuco,
Mato Grosso do Sul, Alagoas,
São Paulo e Distrito Federal.
Ao todo, a trupe fez 28

apresentações da montagem e

envolveu um público estimado
.

de quase seis mil pessoas.
A peça O Patinho' Feio é

uma releitura do mais famoso
canto do escritor Hans Chris
tian Andersen. A montagem
infantil tem 45 minutos de

duração e é toda feita a partir
das próprias mãos do elenco,
que literalmente vestem os

personagens.
CURSO - Quem se inte

ressa por aprender as técnicas

do teatro pode participar de
uma oficina programada pelo
Gats. O curso começa em 21

de setembro e as inscrições
devem ser feitas na sede do

grupo, na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 1082, sala
4, no Centro da cidade. As
aulas são específicas para

pessoas com mais de 13 anos de
idade e vão acontecer nas

sextas-feiras, das 19h às 22h .

Mais informações pelo telefone
3275-2309. (KE)

"Se eles (senadores)
quiserem manter o respeito,
ele deveria ser cassado. Se
não for, é melhor acabar
com o Senado". .

Silvano Shappo, 32, artesão

"Acredito que tinha de. ser,
mas dificilmente será. Essa
história já virou pizza".

Marcos Machado, 32 metalúrgico

.

"Sincerame_nte eu não

acompanho muito o caso,
mas eu acho que deve ser

cassado por causa das
falcatruas feitas".

Juliana Freitas, 21, vendedora

"Com certeza, precisamos de

govemantes que mostrem

respeito com eleitores ".

Maria Giacomozzi, 42,
comerciante

Tribunal Federal determinou a

abertura de inquérito e quebra
de sigilos. A revista Veja culpou
Calheiros de novo. De acordo
com ela, o irmão do político,
deputado Olavo, havia vendido
a fábrica de refrigerantes da

família, a Conny de Murici, no
Alagoas, irregularmente à

Schincariol.
O valor da transação seria de

R$ 27 milhões, enquanto a em

presa falida valia somente R$ 10

milhões. Em troca, Renan atuava

em favor da compradora no

INSS (InstitutoNacional do Se
guro Social) para impedir a

'cobrança de dívida de R$ 100

milhões.
Relatório apresentado pelos

senadores Renato Casagrande
(PSB-ES) e Marisa Serrano

(PSDB-MS) considerou

procedente a representação do
PSOL contra ele. O documento

sugere a perda do mandato .

JARAGUÁ DO SUL
Depois de 43 dias de

apresentações pelo Brasil afora,
o Gats (Grupo Artístico Teatral

-

Scaravelho) está de volta a

J araguá do Sul. Mas, o

retorno é breve. No final
dessa semana, o elenco da

peça O Patinho Feio embarca
rumo a única região no país
ainda des-conhecida para
eles: o Norte.

Os atores seguem para Porto

Velho, em Rondônia, onde
sobem ao paleo na próxima
sexta-feira, 14. A segunda
sessão do espetáculo aconteêe

nodia 29 de outubro na capital
Rio Branco, no Acre. Nas duas

.

oportunidades, eles integram o

projeto Sesi Bonecos, do

Serviço SociaI'da Indústria,
para o qual foram selecionados
recentemente.

Antes disso, porém, o grupo
descansa dos mais de 20 mil

quilômetros rodados por terra
e ar durante a participação no

Paleo Giratório do Sesc

(Serviço Social do Comércio).
Foram 25 cidades visitadas em -

seis Estados diferentes: Rio
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Palestra
O Procon, juntamente com aVigilância Sanitária, estará na quinta

feira, respondendo a dúvidas de 45 gerentes e colaboradores da rede
comercial Breithaupt. O diretor do Programa; Sérgio Félix, o fiscal
Liandro Piske e a coordenadora da Vigilância, Fernanda Siufi, a

convite da gestora de treinamentos da empresa, Zélia Janssen,
realizarão palestra e estarão indicando os procedimentos para adequar
os serviços prestados pela empresa ao Código de Defesa do
Consumidor. Neste encontro serão apresentados os objetivos do

Programa, o Código de Defesa do Consumidor, questões polêmicas
envolvendo o documento e dados sobre oórgão e a cidade de Jaraguá
do Sul.A palestra aberta para debate tem duração prevista das 13h30
às 15h30 e se realizará na administração central do Breithaupt, no
terceiro piso do shopping.

Inauguração
As lojas Breithaupt inauguram

hoje a nova filial, no Casa Hall

Shopping, em Balneário Cam
boriú. A loja apresenta o mais

completo mix de produtos da

região, nos segmentos de
material de construção, eletro
domésticos, máquinas e equi
pamentos manuais e eletro
mecânicos. A nova filial tem l.Z
milmetros quadrados e está em

localização privilegiada. Locali
zada no primeiro complexo
comercial voltado para a cons

trução, acabamento e deco

ração em Balneário Camboriú,
a loja funcionará das 9 às 20h
de segunda a sábado e aos

domingos das 14 às 19h. O

endereço é Avenida do Estado,
4770 (antigo auto-cine).

Seminário de SOldagem

Orquestras
Três orquestras de nível inter

nacional estão escaladas para as

noites de gala do Festival de Or
questras Clássica Blumenau,
iniciou ontem e vai até quinta
feira, no Auditório Heinz Geyer
do Teatro Carlos Gomes. A Or

questra de Câmara de Blume

nau, a Orquestra Sinfônica da
PUC/PR e aOrquestra Sinfônica
de Euskadi (Espanha) são as

atrações damostra oficial e carac
terizam-se pelo profissionalismo
de seus<jntegra�s, apurada
técnica musical e vasto reper
tório.Nos trê ),dias também, o pú
blico poderá�onferir apresenta
ções de orquestras catarinenses

renomadas, na programação pa
ralela, que será gratuita e ocorre

em praças, shoppings e escolas.

O Núcleo de Metal Mecânica da Acijs e Apevi realiza no dia 20

de setembro, noCentro Empresarial de Jaraguá do Sul, o 5ºSeminário
Processos e Tecnologias de Soldagem, com duas palestras técnicas.
O valor para participação dos nucleados e acadêmicos é R$ 5, para
associados da Acijs e Apevi R$ 10 e não associados, R$ 15.

ocorreio.com@ocorreiodopovo,com.br

'Dança das COrPs'
Mais de 200 fotos espalhadas pela sala doMuseu.Histórico

Emílio da Silva, compõe a Exposição Fotográfica "Dança das
Cores".Amostra, que até o dia 23 de setembro, retratá toda
a história dos 12 anos doJaraguá emDança.Alémdas imagens,
camisetas usadas em cada uma das edições e algumas sapatilhas,
marca regístradados bailarino, tambémpodem ser apreciadas.
O horário de funcionamento do Museu é de terça a sexta

feira, das 8h30 às llh30 e das 13h30 às16h30, aos sábados
das 9 às 12h e aos domingos das 15 às 18h. O 13º Jaraguá em
Dança será realizado de 20 a 23 de setembro, no Ginásio de

Esportes Arthur Muller, e conta com 103 coreografias, 42
entidades, 38 coreógrafos, 80 auxiliares e 1,4mil bailarinos.

FEIJOADA DO MOVIMENTO FAMILIAR
EPC - SMP - EJU - ONDA - GIRASSOL

EIS-ME AQUI

DATA: 15/09/07

SALÃO DA IGREJA RAINHA DA PAZ

(BAIRRO VILA NOVA - JGUÁ)
VALOR: R$ 8,00 -INíCIO: 11 h 30min.

OCORREIOOOPOVO

FALECIMENTOS
,'. -

,,;

Faleceu às 01 h15 do dia 11/9, o
senhor Harry Lindermann com

idade-de 73 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento
no cemitério Municipal da
Vila Lenzi.'

Faleceu às 19h30 do dia 10/9, a
senhora Adélia Tone Carlini. O
velório foi realizado na Igreja
Santo Estevão e o sepultamento
no cemitério de Garibaldi.

Faleceu às 11 h50 do dia 1 0/9, o
senhor Pedro Eleio Carneiro da
Silva com idade de 55 anos. O
velório foi realizado na capela
mortuária de Nereu Ramos e

seguindo após para o cemitério
de Nereu.

Faleceu às 9h do dia 10/9, o
jovem Anderson Harekarth com

idade de 16. O velório foi
realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de
Guaramirim.

CHEGOU
NET VIRTUt E
BRASILEIRAO.

HA UM SÉCULO ENSINANDO E A·PRENDENDO

Fone: 3055-3022 www.col�gio ja r�gua.c,!_m.br
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GERAÇÃO Ô�É EMPREGOS

Incubadoraamplia
quadro de empresas
Entidade auxilia
desenvolvimento
de tecnologias
GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
Auxiliar na criação de novas

tecnologias e, conseqüentemente,
novos empregos, este é o objetivo
da JaraguaTec. A incubadora,
criada em 2004, possui hoje oito

empresas vinculadas e está

ampliando sua capacidade. Mais
quatro vagas serão abertas a partir
de novembro.
A empresa, que deseja fazer

parte do programa, tem que
entrar em um processo seletivo
feito por uma comissão de pro
fissionais. O empreendedor deve
possuir um projeto tecnológico
para ser transformado em pro
duto. Para isso é necessária a

apresentação de um plano de

negócios e da capacidade téc

nica gerencial. Depois de passar

pela seleção, o empreendimento
permanece por quatros anos na

JaraguaTec. Um dos requisitos
necessários é que a organização'
seja formalizada (com registro de
CNPJ) isso vai proporcionar a

geração de novos empregos, até
mesmo no processo de incubação
(este é um dos objetivos da

entidade). Para o desen-

volvimento de novos produtos, a
incubadora conta com uma

equipe de consultores e asses

sores, geralmente professores e

acadêmicos da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).

Segundo o gerente executivo
da Incubadora JaraguaTec,
Victor Alberto Danich, o custo

médio mensal para ter uma

empresa incubada fica em torno

de R$ 500, dependendo do

produto a ser desenvolvido.

"Estão incluídas neste valor a .

infra-estrutura do local e gastos
com serviços administrativos

(como contabilidade). Essa

quantia não pagaria nem o

aluguel de uma sala comercial",
garante.

A JaraguaTec recebe ajuda
financeira daUnerj, da Prefeitura
de Jaraguá do Sul e da Fapesc
(Fundação de Apoio à Pesquisa
CientíficaeTecnológicadoEstado
de Santa Catarina), além de ter o

apoio de entidades como Acijs
(Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul), Apevi (As
sociação das Micro e Pequenas
Empresas doVale do Itapocu), do
Sebrae (Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e do Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial) .

INOVAÇÃO EM COMPUTADORES

AJaraguaTec atende so
bretudo a empresas das
áreas de tecnologia da in

formação, mecatrônica e

eletrônica automotiva. Um

exemplo é a Flexmotronics,
a primeira empresa de Santa
Catarina a fazer um

computador com tecnologia
automotiva para fabricantes
de veículos.

Eles desenvolveram o

FlexStick, um conceito
I

�

novo no mercado mundial. O

produto é um computador'
genérico utilizado para agregar
funcionamento inteligente a

máquinas. Pode ser utilizado no
rastreamento de veículos e

controle de iluminação, entre
inúmeras aplicações. Ele tem o

tamanho de um isqueiro e o

custo de um disco de DVD.

O desenvolvimento do

produto iniciou em 2005

quando a empresa começou na

ESPEéIAL
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Professor Victor Danich garante que um dos objetivos é gerar empregos

\
'J Í: ',1 \. x \

Com o espaço ampliado, a JaraguaTec poderá atender mais empresas

AMPLIAÇÃO

Reforma'deve ficar

pronta em novembro
.

. A sede da JaraguáTec, que fica
no campus daUnerj (CentroUni
versitário de [araguá do Sul), vai
passar a termais umandar a partir
de novembro.Aampliação será de
400metros quadrados.Odinheiro

para obra provém de verbas da

Fapesc (Fundação de Apoio à

Pesquisa Científica. e Tecnológica
doEstado de SantaCatarina), que
destinou R$ 320miL

Para a reforma estão sendo
utilizados R$ 150mil e o restante

(R$ 170mil) será usadona compra
de novos equipamentos para os

laboratórios de pesquisa. No local
serão instaladas salas de reuniões,
salas de gerencia, recepção,modu
lo de incubadoras (sala onde as

empresas se instalam com os equi
pamentos necessários) e banheiro.
Com isso a entidade vai atender
mais quatro novas empresas.

Ajaraguá Tec faz parte da rota
da Inovação 'Iecnológica de Santa
Catarina, que é umaparceriaentre

quatro incubadoras (Iaraguá Tec,
Instituto Gene, Gtec e Fundação
Softville), todas da região Norte
do Estado. Esta parceria permitiu
o repasse do dinheiropela Fapesc,
que escolheu dois grupos de
incubadoras para o financiamento
em obras de infra-estrutura. No

total são 15 incubadoras em toda
Santa Catarina. O Brasil é

referencia no setor e possui 377
entidades que auxiliam na

tecnologia das empresas.

Computador é menor que uma caneta e custa o valor de um disco de OVO

JaraguaTec. O FlexStickjá está
no mercado, com mais de 20
mil unidades comercializadas.

Segundo o proprietário,
Celso .Monteiro, o ambiente
universitário foi fundamental

para o resultado final. "A

JaraguaTec proporciona um

ambiente acadêmico integrado'
ao desenvolvimento de novos

produtos. É uma troca de co

nhecimento, estamos recebendo
e cedendo tecnologia", salienta.
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Festival
d

�.

e musua:
com deliciosos doces e salgados

em um ambiente climatizado

Aguardamos o sabor de sua ViSiti
Alameda 25, sala :1.:1.

Fone 30552229,

Orqupstras se rpúnpm pm Blumpnau para rpsgatar as tradiçõps culturais da cidadp-

Se você gosta de música de concerto, então
vale a pena pegar a estrada hoje ou' ama
nhã. É que começou ontem a 1 ª edição do
Festival de Orquestras Clássica Blumenau,
com direito a apresentações em palcos
alternativos e no Teatro Carlos Gomes. A

programação dos três dias é intensa e inclui

a presença dos instrumentistas da Orques
tra Sinfônica de Euskadi, da Espanha.
Além dela, participam do evento o naipe
demetais da Filarmônica de Jaraguá do Sul,
o Quarteto de Cordas de Câmara de
Blumenau e da Prelúdio, de Florianópolis,
a Sinfônica das Comunidades e da

PUC/PR. O objetivo é resgatar as tradições
culturais da cidade e o gosto pelas obras
eruditas trazido por imigrantes alemães
durante a colonização.

A abertura aconteceu namanhã de ontem

na Praça Õr. Blumenau, no Centro, call). os
jaraguenses, que voltaram ao meio-dia,

dessa vez, no ShoppingNeumarkt. À tarde
foi a vez de estudantes de escolas públicas
assistirem a um ensaio geral dos grupos. À
noite, teve concerto da Orquestra de
Blumenau no CarlosGomes.

Hoje, a agenda segue semelhante. Às 9h30
ocorre apresentação gratuita no Conjunto
Educacional Pedro II. Mais tarde, às I8h, a
Orquestra Jovem Prelúdio vai a praça do
teatro e, à noite, quem toca no Grande

Auditório da entidade é a Sinfônica da

PUC/PR. Para finalizar o festival, amanhã
à noite, os espanhóis da Euskadi sobem ao

mesmo palco t�mbém às 20h30. Esse

concerto é beneficente e a renda deve ser

encaminhada ao Hospital Nossa Senhora

do Perpétuo Socorro, emGaspar.

A direção artística do Clássica Blumenau

fica com o maestro Daniel Bortholossi. Já a

coordenação geral é de FabrícioWolff.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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A belíssima Suelen Ristow, Sandra Ristow Menegotti, esposa do empresário
- �._.......

Alexandre Menegotti, da Colcei e a jovem empresária Naiara Zanotti, durante
evento da Colcei

O CORREIO DO POVO

M SOCIAL

PRAAGENDAR
No próximo dia 28 de

setembro; às 20 horas,
véspera da II. Etapa do

Campeonato do Núcleo

Sul-brasileiro, acontece na

capital do Paraná o

Curitiba Fest Horse,
leilões de cavalos
selecionados. O evento

será realizado no

Tattersall, anexo ao Jockey
Club.

.

PERGUNTAR NÃO OFENDE
O Samu, Corpo de
Bombeiros e outras

entidades socorristas

possuem maca para
obeso??Com a palavra!

É,PODESER
Já tem gente achando que a

ausência de Galvão Bueno
na transmissão dos jogos
da selecão traz sorte ao

time deDunga. Leitor da
coluna inventa cada uma.

. SÓ ACONTECE AQUI ...
Um cliente de servico de
vigilância eletrônica teve o

sossego interrompido na

noite de sexta-feira do
feriado da Independência.
A empresa alertava, pelo
celular, que o alarme do
escritório disparara quatro
vezes. Com a família,
pegou a estrada.
Encontrou vigilante e

viatura posicionados na

porta. Porta aberta, lá
dentro, nada. Tomar aquele chope

Borck esperto na

Academia doChopp.
ENQUANTO ISSO ...

Ante tão máxima

segurança, cobrada, a

empresa recomendou':
"s ugerimos que, ao

ausentar-se da cidade, se

possível, deixe urna pessoa
responsável com a chave
do imóvel para possíveis
averiguações que se

tornem necessárias". É
mole??
Conclusão do cliente e

.
amigo: se possível, deixe o

bispo de plantão, com as

chaves, e seja o que Deus
quiser.

" FRASE DO DIA

"Quanto mais

aumenta nosso

conhecimento, mais
evidente fica nossa �.

• A· "

19norancla .

, John Kennedy

o casal Rodolfo e Rúbia
Kohlbach da loja Noosfera,
prestigiou a 6a Feijoada do
Moa

QUARTA-FEIRA, 12 de setembro de 20071 09

Por Moa Gonçalves
(moagonçalves@netuno.colTI.br)

Os preparativos para a 3° Strassefest, capitaneada pelo amigo
Beta Kunhen, estão no pique total. Um das contratações
musicais para a frege já. foi feita. GêGê e sua partner já são

presença garantida.
**

Fizeram parecer coisa do outro mundo a "dança do siri", que o
prefeito Moacir Bertoldi fez em frente às câmeras de uma TV

local. Cá entre nós, pelo menos elemostrou que é espirituoso
e um ser humano como qualquer outro, não é? Santa

inocência das línguas de veludo!
**

Sábado, no Hotel Vale das Pedras tem mais uma edição da

Festa doVinil.
**

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

empresário Denis Lunelli, fígura super gente boa, que

também é leitor assíduo da coluna.
**

Sábado, a partir das 9 horas da manhã, tem a 2a Edição da

Stammtisch, na cidade de Schroeder.
**

Comentei na minha coluna de ontem que o Rotary Clube>

estaria promovendo uma feijoada para o próximo dia 29 de

setembro. Errei. Na verdade é no Rotaract Club de ]araguá.
Taí o recado.
**

Com essa fui!

HOJE�:

75 2058 / 9932 0502

CASAMENTO
É bem nesta quarta-feira que o casal amigo Laércio e

Maria Bruns, festeiros dos bons·,. serão

cumprimentados pelos filhos, noras e genros, pois é

hoje que eles 'comemoram 26 anos de união feliz. Os
nossos cumprimentos.

NOVO ENDEREÇO
A moderna loja Ponto Certo, do amigo Otto, depois de

vários anos atendendo em frente ao antigo Laos, mudou

.:- endereço para o número 3�)2, mas continua no calçadão.

FESTA DO PAGODE
No sábado, a partir das 11 horas, no bar do Gutu, na Rua

João Planinschek, tem a festa do pagode. Vale conferir..

...1IIIIilItJ�.

�bell'arte
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CINEM·AS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A Volta do Todo Poderoso
(14hl0, i6h, 17h50, 19h40, 21h30
- SeX/Sáb/Dom/Qua)
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Seg/Ter/Qui)

• Cine Shopping 2
Os Simpsons (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Sex/Sáb/Dom/Qua)
(15h50, 17h40 - Seg/Ter/Qui)

Paranóia
(19h30, 21 h30 - Ter/Qua/Qui)

• Cine Shopping 3 I

O Ex-namorado da minha mulher

(14h, 15h40, 19h30 - Sex/Sáb/Dom/Qua)
(15h40, 1 9h30 - Seg/Ter/Qui)

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

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Os Simpsons (Dub)
(14hl0, 16h, 17h50-Sex/SáblDom/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, 19h15, 21 h
- Sex/Sab/ücm/Ier/Oua)
(17h30, 19h15, 21 h - Seg/Qui)

• Cine Mueller 1 '

Os Símpsons (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, 19h, 21h20
- Todos os dias)

BLUMENAU

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

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

• Cine Neumarkt 3

Licença para casar

�4h40,16h50,19�21hl0
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Cidade dos Homens
(14hl0, 19h10 - Todos os dias)

O Ultimato Boume
(16h20, 21 h20 - 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, .. Larry
(14h50, 17hl0, 19h40,22h
- Todos os dias)

., : :ÓcQrre�dopovo@ocorreiodopovo.com.br

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

extraçg;>ocorreiodoEovo.com.br
---SANTO

São Guido
São Selésio
Santa Vitória Fomari

1936
Inaugurada a Rádio Nacional do Rio
de Janeiro.

1957
Morre no Rio de Janeiro o escritor
José Lins do Rego.

1964 (f)
Mofte no Rio de Janeiro o cronista
Álvaro Moreira.

1981 f)
Inaugurado em Brasília o Memorial
Juscelino Kubitschek.

Parecendo até dona da casa, a pequena Pitty Solineusa
foi clicada pelo leitorMauri da Silva1995

A Organização Meteorológica
Mundial informa que o buraco de
ozônio alcançou proporções nunca

antes registradas sobre a Antártica.
UTILIDADE PÚBLICA

CINEMA
Acontece hoje a última exibição do
Festival de Curtas-metragens do
Museu Weg. Nas quartas-feiras o

horário de funcionamento é das 9h
às 11 h30 e das 13h30 às 21 horas.

2000
Holandeses aprovam uma lei que
autoriza o casamento entre pessoas
do mesmo sexo e concede aos

casais homossexuais o direito de
adotar crianças.

CURSO
A Acijs promove dia 15 de
setembro o curso "Gestão de

Tempo", no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Informações pelo
fone 3275-7059.

o�

OCORREIO00POVo
-

Etl
Lu!

pec
gui
Ral

psi
an!

Ma
Fiá
imi

.

que

aSi
set

00(

Zilc

12/9
Camila Fernanda Brenag
Deise Konell .

Eliane Altafin Muller

Enadir Garcia

Espedito Paulo

Fátima Kleine

Flavia Georg Baier

Gerald Duwe

Guilherme Chewinski

Heinz Henrique Krueger
IIselore Kohler

Inguelore Kohler

Jonata Fuzzi

Leonida Titz

Lucia H. Carvalho

Marcela Alessandra S,

Schmitz

Margit S. Kanzler
Melitino Markiewicz

Nikolay Hinsching
Rosimari Fidelis de Liz

Silvio dos Santos Tavares

Sirlei Engelhardt
Tainara F. da Silva

Tiago Bassani

Ulisses Bertoldi

sei
Gu
se

Bei

�
Pa
Fr£

ir1
VOj
m,

'EXPOSIÇÃO
Até o dia 24 de setembro está abertaà
visitação no hall da biblioteca da

Unerj, a exposição "Meu ambiente",
que reúne trabalhos do Grupo dos
Artistas Plásticos de Camboriú (GAP),

PREVISÃO DO TEMPO
Dia Sol em todo o Estado 16.Uma outra frente fria se organiza entre o '\Uruguai e Rio Grande do Sul, porém em

Santa Catarina o tempo se mantém � CHAPECO
estável com sol, calor e umidade baixa ,�. "

,

MiN: 21" IMAx: 32·

à tarde. Vento de nordeste a noroeste, ,"'--" ��......,..�
fraco a moderado com rajadas, .

"
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Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens
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MAx: 26° C "" ,

Sol com chuva rápida

� Fases da lua
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� Legendas
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ftrrna Magia
Lucas diz que Nina não tem direito de

pedir nada. Nina pede que ele não seja
guiado pelo ressentimento. Peter diz a

Rafael que os problemas de Eva são

psicológicos. Zilda nega ter roubado o

anel, diz que não tem ligações com

Mauro e lança suspeitas sobre Flávio.

Flávio pede o quadro de Simon. A

imagem desbotada se torna vívida

quando Flávioolha o quadro. Flávio nega

as acusações. Zilda coloca o anel. Clara

sente dor. Flávio abre uma caixa, de

onde sai uma luz forte. O anel queima
Zilda, que percebe que sua mão ficou

ferida. Conrado descobre um diamante,
quando cava na entrada de sua casa.

Srtr Prcados
Dante diz a Clarice que ela é o amor de

sua vida e os dois se beijam. Pedro

confessa para Beatriz que está gostando
de Clarice. Beatriz fica furiosa ao

descobrir que Dante se reconciliou com

Clarice. Ágatha diz a Barão que
conseguiu a tradução. Clarice diz a

Dante que vai mandar uma receita da

avó dele para o concurso de culinária.
Otília pede que Agripina a ajude a

separar Romeu de Juju. A pedido de

Guilhermina, Custódia diz para Adriano
se afastar dela. Dante explica para
Beatriz que ama Clarice. Beatriz pede
que Pedro a ajude a Separar o casal.

Paraíso Tropical)Fred lembra Fernanda que eles são
irmãos. Olavo diz a Bebel que ela não
volta mais para o calçadão. Marion
manda Ivan dar o dinheiro do táxi que
vendeu para ajudar nas despesas e

para tirar seu solitário do penhor. Ismael
conta a Olavo que lúcia estava
demorando a engravidar. Fred fica
arrasado ao ver Camila e Mateus
juntos. Olavo planeja dar um herdeiro
para Antenor. Bebel acha o plano
arriscado. Virgínia pede ajuda de
Pacifico em seu plano contra Iracema.
Antenor diz a Lúcia que é muito bom
encontrá-Ia em casa.

Luz do Sol
Zoé e Rick contam a Hetõ que ficaram
juntos num momento de carência
mútua e ela fica transtornada. Freddy
explica a Stella que eles estão
tentando anular a venda do estaleiro,
e para isso, Milena precisa continuar
na prisão. Freddy também conta a

Stella que ficou sabendo através de
Vicente que Isabela voltará a competir
e eles comemoram, cúmplices.
Vicente diz a Isabel a que acredita que
ela vai progredir na natação. lorena
pede a Van que arranje uma pickup e
a ajude num transporte. Dorinha re

vela a Rodrigo Otávio que Verônica é
louca por Tom.

Caminhos do Coração
�R�mon telefona para Eric e diz que ainda
nao .conseguiu cumprir sua missão em
Miami. Lucas promete arrumar um lugar
legal para Vavá ficar. Ora. Júlia avisa a

César que tem uma missão especial
para ele envolvendo um bebê da clínica
do Guarujá. Marisa revela que Maria foi
adotada por Pepe e Ana luz. Josias
afirma a Mauro que matou a charada
sabre quem matou Sócrates. Marcelo
telefona para Dalva e avisa que está
Voltando para o Brasil com Tati. Eric diz
a Helga que terá que apagar Marcelo
assim que ele chegar no aeroporto.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

CARREIRA
'CARNAVAL

FUTURO
O novato da novela Paraíso
Tropical, Gustavo Leão, já
entrou nos estúdios sendo
chamado de galã. Em
entrevista a revista Nova, o
rapaz diz que vai se preparar
para ser um astro de
HollyWood. "Aos 30, estarei
maduro para encarar esse
desafio e terei condições de
seguir os passos de Rodrigo
Santoro", confessa. Antes de
assinar contrato de dois anos
com a Globo, participou da
novela Floribe!la da TV
Bandeirantes.

RUMORES
Mais revelações sobre o

último cap�ulo de Paraíso
Tropical, da Globo, vieram à
tona ontem. Segundo a coluna
Retratos da Vida, do jornal
Extra, entre os acontecimentos
finais da trama está a gravidez
de Bebel (Camila P�nga), logo
seguida pela perda do filho. O
destino da prosmuta
permanece em sigilo a partir
de então, mas uma das
hipóteses é que ela morrerá
após sofrer complicações
ocasionadas pelo aborto.

Assim como aconteceu
com a ex-"BBB" Grazi
Massafera, Natália
Guimarães está sendo
vítima de preconceito na

Globo. Segundo a

coluna Zapping, do
jornal Agora, atrizes
veteranas (e famosas)
acharam um absurdo a

moça, que está

começando agora na TV,
ter sido convidada para
fazer participação fixa,
de um mês, no "Sítio do
Pica-Pau Amarelo".

Uma das dúvidas no carnaval
2008 é quanto a continuação
do reinado de Grazi
Massafera à frente da bateria
da Grande Rio. No que
depender da atriz, o posto não
terá outro nome. "Ela não está

pedindo nada, mas se pintar o
conv�e vai aceitar, sim",
disse a empresária da atriz,
Já o presidente de honra da
escola, Jayder Soares, prefere
não falar nada agora, e diz que
o anúncio da rainha sai no dia
12 de outubro.

HORÓSCOPO
.Áries (20/3 a 20/4)
Antes da Lua ingressar no signo de Libra hoje, ela faz tensão com o planeta Plutão, pedindo reformas em alguns
assuntos especialmente os de ordem afetiva. Fogo não lhe falta e oportunidades menos ainda de viver um grande
amor então, sintonize-se com o dia que está ótimo dia para você nesta área. O momento lhe dá a oportunidade de
viver um romance gosto e leve com a pessoa amada, com boas chances de que essa relação se solidifique. O que
você não pode é querer tudo exatamente para ontem.

Touro (21/4 a 20/5)
Com sua maneira de conservar as coisas como estão às vezes você deixa oportunidades passarem. Então
comece hoje mesmo algo novo no seu ambiente de trabalho, aproveite as chances. O trânsito da Lua neste setor
de sua vida pede que você se empenhe em fazer algo novo no dia-a-dia que lhe traga mais prazer e alegria. E isso
não precisa ser somente para você, mas para todos que convivem juntos. Use sua criatividade e dê um toque
especial de magia onde quer que passe parte do seu dia.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
o geminano é agitado e às vezes fica nervoso ao se deparar com as coisas muito estáticas à sua volta. Hoje'você
vive um dia em que pode ter a chance de inventar ótimas saídas para viver com mais alegria e ainda criar uma

situação inédita para dar um colorido especial na sua vida e no seu namoro, se tiver alguém. Todo tipo de lazer lhe
dará prazer e você se sentirá outra. A pessoa amada está carente e sentindo necessidade dê sua atenção.

Canceriano, aproveite que hoje é um ótimo dia para você curtir sua familia e dedique sua energia a ela no tempo
que estiver em casa. Você que tanto valoriza suas origens e especialmente todo envolvimento familiar é a pessoa
mais indicada para trabalhar esse setor de sUfiida. É importante dar a seus familiares todo amor que você traz

consigo. Arrume a casa, coloque flores colori�. E fundamental dar um clima romântico de paz e harmonia e

deixar que ele se espalhe no ar.

Leão (22/7 a 22/8)
Comunicação é fácil para você e à algo que flui com naturalidade, mas se tiver uma ajudazinha, melhor, não acha?
Você está vivendo um dia bom para estar em contato com as pessoas mais próximas, e deve procurar quem
gosta para trocar idéias e informações. O contato com irmãos também pode ser agradável. Se você trabalha na

área de comunicação, hoje também, o dia lhe confere muita beleza ao se expressar o que pode ajudá-lo muito.
Saiba fazer uso de sua inspiração e usar as palavras certas.

Virgem (23/8 a 22/9)
Use seu sendo de análise e crie você mesmo um método eficaz para lidar. com sua vida financeira. O dia está
favorável para todo tipo de investimento. Você tem a real noção de seus valores e do valor de cada coisa, e isso a

aluda muito a ter um retorno financeiro positivo sobre o que realizar. Até em pequenas compras, sairá lucrando.

Aproveite a boa maré para dar mais dinamismo a tudo que considera importante.

Libra (23/9 a 22/10)
A Lua em seu signo hoje pede que você valorize mais sua imagem pessoal. Cuide de seu corpo de sua torma
fisica, para ficar mais atraente ter também mais energia e magnetismo. Você, melhor do que ninguém, sabe que a

primeira impressão é a que fica. Então, como apresentará seu cartão de visitas? Além disso nada como equilibrar
corpo e mente para estar afinado com sua essência.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Tanto mistério rodeia o escorpiniano que às' vezes você mesmo se perde neste mar profundo. Como as energias do
dia estão favorecendo esse seu lado secreto e introspectivo, tire o tempo que tiver livre para investigar alguns
desses mistérios que o têm assombrado recentemente. Fique mais no seu mundo à parte, sentindo o que se passa
no seu interior. Você conta com proteção espiritual e isso é 'ótimo para que sua'vibração se eleve e atraia o melhor

para si.

Sagitário (22/11 a 21112)
Agitar com pessoas alegres e que tenham a ver com seu jeito é uma boa opção para viver um bom dia. A área das
amizades está ativada pela presença da Lua em Libra e mostra um bom contato com seus amigos hoje. Algum em

especial, pode lhe dar uma bela demonstração de carinho e amizade. Saiba apreciar todo gesto de amor e nutra-se
disso para seguir no seu caminho. É importante acreditar na paz e na alegria.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
o capricorniano vive um dia muito bom para desenvolver sua carreira profissional. e ser bem visto dentro das
suas funções. Você conta com a boa avaliação de algumas pessoas de seu contato diário e ainda com seu senso

ético e sério. No ambiente social, muitas surpresas estarão acontecendo e algumas portas podem estar se

abrindo, por isso, fique atento ao que está rolando bem perto de você para não deixar passarem as boas chances.

Aquário (21/1 a 18/2)
Aquariano, se você anda pensando em fazer alguma viagem, ou um passeio diferente do usual, que tal já começar a
programá-Ia hoie que é um ótimo dia para começar a agilizar esse projeto? Enquanto isso, uma viagem mental também

pode ser um bom caminho para sair da realidade. Curta o mundo dos sonhos, sem limites. uma vez que para sonhar e

projetar o futuro não existem barreiras. Você deve se soltar mais nestes dias e precisa começar isso hoje.

Peixes (19/2 a 19/3)
A paixão tem tomado conta das fantasias piscanas e hoie especialmente, é um bom dia para você avaliar como
tem sido sua relação com a pessoa amada. Entre em contato com seu coração, analise o que realmente deseja no

amor e se entregue aos momentos de amor que rolarem, sem querer que tudo esteja no seu controle. Lembre-se

que é a partir dos sonhos é que surge a realidade e você é o maior especialista nesse assunto.

Cãncer (21/6 a 21/7)

'SUDOKU

3 4· 7

I 1 2 5 4
--- ..--

I 2 7 1 5

7 8 6 1

8 3 4I

1 6 9

5 8

6! 5 9 2

6 5 3

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Passarinhos musicais
Um rapaz tinha dois passarinhos: um que cantava muito e outro que
não cantava nada.
Um dia, resolveu vendê-los em uma feira. Colocou-os expostos para
que todos os vissem e então um dos passarinhos começou a cantar
sem parar umas músicas lindas, enquanto o outro ficava calado o

tempo todo.
Um senhor chegou para-o rapaz e perguntou:
- Quanto custa cada pássaro, meu jovem?
O rapaz respondeu:
- Esse que está cantando custa 50 reais e o calado custa 200 ...
O senhor estranha:
- Ué! Por que o que está calado custa

mais do que o que está cantando?
- Porque ele é o compositor.

3 5 9 4 1 8 7 2 6

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

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

6 3 7 5 9 4 2 1 8

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

POLÊMICA DA MEGA-SENA

Patrão não quer
dividir o prêmio
Milionário é acusado

por funcionário de ter

sumido com bilhete

JOAÇABA
O empresário de Joaçaba,

Santa Catarina, Altamir José da

Igreja, 52, um dos ganhadores do
segundo maior prêmio da história
daMega-Sena, disse que não dará
um centavo ao rapaz: Igreja é

acusadoporum funcionáriode sua
marcenariade ter se apropriado do
bilhete vitorioso. O empresário
negouque tenha realizado um jogo
em nome de Flávio Júnior Biass,
21. O rapaz entrou na Justiça e

conseguiu bloquear a conta

bancária onde foi depositado o

prêmio.
Bíass disse que foi à lotérica

fazer o jogo quando voltava do
trabalho com o patrão. Como não
havia localpara estacionar, o chefe

o deixou em casa, mas ficou com

R$ 1;50 e os números. Biass teria
saído da cidade, pois estaria sendo
ameaçado. O advogado do novo
milionário deve entrar, até hoje,
com agravo.noTribunal de Justiça
de Santa Catarina' para tentar

liberar a conta bancária em que
foi depositado o prêmio de R$ 27
milhões. Ovalorfoibloqueadopelo
juiz da 2ª Vara Cível de Joaçaba,
Edemar Gruber, na quarta-feira
passada.

"Já e�tamos juntando docu
mentos e testemunhas paraprovar
quemeu cliente tem razão. Enten

demos que o juiz de Joaçaba con
cedeu a liminar sem conhecer os

autos. Se ele os tivesse analisado,
não bloquearia a conta bancária",
disse Guinter Otto Grander,
advogado dooilionário.ACaixa

•
Econômica Federal informou que
oportacWrdobilheteé considerado
o propnlétário do prêmio.

GLAUCO ARAÚJO/G1

Fila na lotérica de Joaçaba, onde saiu prêmio da Mega-Sena

se lança programa
de gestão em turismo

SantaCatarina será o primeiro
Estado a ter um serviço inteligente
de informações para investimentos
no turismo sustentável, oSIGTUR
(Sistema de Informações Geo

gráficas para o Turismo). O lan

çamento acontece na quinta-feira,
às 18h, naChopperiaExpresso, em
Blumenau, comoSecretário de Es

tado deTurismo,CulturaeEsporte,
Gilmar Knaesel que representará
oGovernador

Com esta ferramenta será pos
sível integrar as atividades do
turismo regional em uma base

cartográfica e promover a bacia

hidrográfica como potencial
turístico, em uma base de sus

tentabilidade ambiental. "Agestão
de informação é estratégica para o
desenvolvimento da indústria do

turismo. No caso da bacia hi

drográficado rio Itajaí, este sistema
será fundamentalparaque a região
deflagre o processo de apro
veitamento de seu potencial
turístico", afirma o secretário

Gilmar Knaesel.

I'l'dacae@ocorl'l'iodopovo.com.br

PAULO ALCEU
Pdícia Especià

Está na pauta da Câmara para esta semana um amplo debate
sobre a criação da.Polícia Penitenciária, ou seja, transformar os

agentes penitenciários em policiais. Trata-se de uma Proposta
de Emenda à Constituição que cria a polícia penitenciária no
âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Um dos

argumentos é liberar os policiais civis e militares da função de

agentes e guardas penitenciários, para que se dediquem às suas.

atividades normais de combate ao crime. A polícia penitenciária
defenderá interna e externa os presídios e fará a captura de s

fugitivos.
.

Opinião
Segundo interpretação do leitor Juceli Vieira caso o senador

-RenanCalheiros seja cassado a ex-amanteMônicaVeloso deveria
devolver todo o dinheiro que recebeu irregularmente. Pois é ...a .

bem da verdade recebeu de um lobista ligado a uma empreiteira.
Digamos que se trata de dinheiro público indireto.

Construindo desafetos
O primeiro que entrou em confronto comodeputadooposicionista

[cares Ponticelli foi o peemedebista Manoel Mata. Um batia e o

outro defendia.De repente surgiumais umparaproteger o governo,
o deputado Piriquito seguido por Elizeu Matos. Agora apareceu

mais um para se contrapor ao progressista, também de forma

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

Recado

CESAR JUNKES
-

Vai ser dia 20 que o TSE se manifestará sobre o futuro 'do

govemador Luiz Henrique. De repente poderá ocorrer outro pedido
de vista. Mas ontem durante a cerimônia em que o govemo passou
a integrar o projeto do Ministério Público e do TCE "O que você
tem a ver com a corrupção," o qovernador nãodeíxcu de mandar
um "recadinho" evidenciando sua postura ética ao deixar a

prefeitura de Joinville para disputar o governo e quando deixou o

governo do Estado para disputar a reeleição. É uma forma de defesa
junto aos ministros do tribunal.

Possibilidade
ACPI doDário tem sim fato determinante. O prefeito, diante

das gravações telefônicas obtidas durante a Operação Moeda
Verde quebrou o princípio da impessoalidade ao se colocar

disponível aos interesses de um determinado empresário. Só
esse fato permite abertura de uma CPI e o prosseguimento
das investigações.

Incoerência 1
Para o secretário-geral do PR,

>

S�rgio Faust, oDEM, antigo PFL,
sempre cooptou e continua

cooptando vereadores e prefeitos
de outras siglas. Sendo assim

questiona a cobrança dos de
mocratas da fidelidade partidária
dos vereadores que mudaram de

partido. Referia-se a expectativa
daperdademandato do vereador
florianopolitanoJoão Batista que

. deixou oDEM peloPDT e agora
estánoPR.

Incoerência 2
Os casos dos vereadores

Sérgio Pacheco (PP) de Cri

ciúma, Jairo Cascaes (PDT) de
Tubarão e o Prefeito Milton
Hoobu� (PP) de Rio do Sul
foram lembrados pelo secretário
Faust. "Quem tem telhado de
vidro não joga pedra no vi

zinho." Lembrou que damesma

forma, PSDB, PMDB, PP e

outros se vangloriam das ade
sões que engordam suas fileiras

pelo Estado a fora.

Garantia ,

Uma ampla e moderna le

gislação vão compor o Estatuto
de Defesa do Passageiro Aéreo.
O projeto é do deputado Fer
nando Coruja que hoje estará li
em debate na Câmara com a ..

presença do ministro Nelson

Jobim. A proposta é aumentar

a responsabilidade das empre
sas- e do governo reduzindo a

.

angústia e desrespeito com os

usuários do setor. Um detalhe:
Há 78 anos não se trata sobre
esse tema. O Estatuto tem 19

artigos começando por acabar
com a venda de bilhetesmaior
do que o número de assentos,

passando por atrasos e cance

lamentos de vôos, até sumiço
de bagagens.

E a Vida Segue
Será que a CPI da Casan

vai ter que ser instalada via

Justiça a exemplo da CPI
dos Bingos no Senado?
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IBGE

cresce a projeção para
safra de grãos em 2007
Estimativa P que a safra

nacional aumentará 14%

pm relação a 2006

SÃO PAULO
A safra 2007 deverá chegar a

133,8milhões de toneladas, infor- _
mou o IBGE (Instituto Brasileiro
deGeografia e Estatística).A esti

mativa é 0,3% maior do que a re

lativa a julho e, se confirmada, a
safra deste ano será 14,3% maior

do que a do ano passado, quando
chegou a 117milhões de toneladas.

Soja e milho se destacaram
mais uma vez na estimativa de

agosto, representando 82,5% da

produção total de 2007, com 58,2
milhões de toneladas para a soja e
52,2 milhões para o milho. Estes
dois produtos também apresenta
ram as maiores áreas plantadas,
com20,6milhões de hectares e 13,8
milhões de hectares, respectiva
mente.

Paraná (21,7%), Rio Grande
do Sul (18,3%) e Mato Grosso

(18,2%) obtiveram os maiores

percentuais de participação dos
estados na produção nacional de

DIVUL_G_�Ç!\Q

SOja e milho se destacaram mais uma vez na estimativa de agosto

grãos.
Apesar do aumento estimado

na safra, o IBGE confirmou um

decréscimo de 0,3% na área

plantadaem 2007, de 45,4milhões
de hectares, em relação a safra

anterior, quando foram cultivados

45,5 milhões de hectares.
Já dentre os itens que devem

apresentar variação negativa em

suaprodução em 2007 estão aveia
em grão (34,7%), feijão em grão
2ª safra (19,7%), café em .grão
(15,0%), sorgo em grão (13,2%),
amendoim em casca 1 ª safra

(10,2%), arroz em casca (4,0%),
batata inglesa 3ª safra (2,0%) e

feijão em grão 3ª safra (0,8%).

Inflação reduz fÔlego do PIB para 2008
BRASíLIA
A disparada da inflação dos

alimentos, que acumula 5% nos

três últimosmeses - cerca de cinco
vezes a variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) no período -, deverá di
minuir o poder de compra da

população e o ritmo de cresci
mento da economia no ano que
vem. Consultorias já começam a

�eduzir as projeções de expansão,
do PIB (produto Interno Bruto)
em2008.

Hoje, o IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística)
divulga o PIB no segundo tri
mestre. A expectativa é de que o
resultado seja vigoroso, com alta
de 5% a6,5% na comparação com
igual período de 2006.

O ajustedaprojeçãopara 2008
ainda é pequeno, mas aborta a

possibilidade crescimento mais

vigorosodoPIB. Se ootimismo ini
cial fossemantido, o País poderia
se aproximar da média de cresci
mento dos demais emergentes, na
casa de 7% ao ano.

"Estamos menos otimistas.

Vamos reduzir o crescimento do
PIBpara 2008 esta semana, depois
da divulgação do PIB do segundo
trimestre:', diz o economista da
LCAConsultores,BraulioBorges.
A consultoria projeta alta de 4,8%
para 2008 e deve reduzi-la para

algo em tomo de 4,5%.
Borges argumenta que a

mudança ocorre não tanto por
causa da desaceleração na queda
dos juros básicos, mas pela alta dos

preços dos alimentos. A exemplo
dos Estados Unidos, onde a gaso
lina tem peso importante no con
sumodas famílias e quandoo preço
sobe, a demanda cai, no Brasil os
alimentos têm comportamento
semelhante.

Alimentos e bebidas respon
dem por 25% do consumo das
famílias que, por sua vez, repre
sentam 60% do PIB. Como os

alimentos têm peso elevado e o

consumo não pode ser radical
mente cortado, quando os preços

sobem, sobramenos dinheiro para
outros itens. Os produtos mais

afetados, nesse caso, serão os bens
semiduráveis, que dependem
menos do crédito. Para 2008, a

consultoria ampliou de 3,7% para
3,9% a projeção do IPCA.

'Biocombustíveis podem trazer

riscos, aponta· estudo do setor
A Organização para a

Cooperação e oDesenvolvimento
Econômico (OCDE) apresentou
ontem, relatório em que aponta
os riscos do impacto dos
biocornbustíveis sobre a economia
e o meio ambiente. Segundo a

organização, os chamados
combustíveis "verdes" podem
11 .-

promover uma cura pior que a

doença que tentam tratar". '

Os biocornbustíveis podem, de
acordo como relatório, aumentar
o preço dos alimentos, e já estão

criando tensões insustentáveis

que vão abalar os mercados sem

gerar benefícios ambientais

significatívos. "Quando se levam
em conta a acidificação, o uso de
fertilizantes, a perda de bio
diversidade e a toxicidade dos

pesticidas agrícolas, o impacto
geral do etanol e do biodiesel
sobre o meio ambiente pode

superar facilmente o do petróleo,
e do diesel mineral", aponta a

. organização.
AOCDE aconselhou aOrga

nização Mundial do Comércio

(OMC) a aumentar seus esforços
para diminuir as barreiras às

importações de biocombustíveis,
o que permitiria a entrada de

países em desenvolvimento que
têm sistemas ecológicos e climá
ticos mais adequados à sua pro

dução. Para os governos, a orga

nização pediu o corte dos sub
sídios para o setor e o incentivo

às pesquisas para encontrar

tecnologias que evitem a con

corrência pela terra usada para a

produção de alimentos. Os go
vernantes também foram acon

selhados a reduzir a demanda por
combustível nos transportes, ao
invés de incentivar a produção dos
biocornbustíveis.

J �

Presidente Lula é um dos maiores defensores do biocombustível

Novas regras para a

fiscalização de
BRASíLIA

Um grupo de trabalho vai

definir novas regras de

fiscalização dos bancos. O acordo

para a criação do grupo será

assinado nesta terça-feira, às 16h,
no SalãoNegro doMinistério da
Justiça, peloministro TarsoGemo
e o presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles.

Com as. novas regras, o

objetivo é intensificar a

fiscalização a partir de um

determinado número de

reclamações feitas aos Procons.
O grupo de trabalho deverá
definir a quantidade mínima de
reclamações que deverá disparar
o gatilho para que o Banco
Central faça a fiscalização. A
decisão marca o aniversário da
Lei 8.078,.de 11 de setembro de

1990, que criou o Código de
, Defesa do Consumidor.
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SAÚDE PÚBLICA

Saúde cria sistema para
apurar e combater morte
Em 2005, 1,6 mil mães

morreram por complicações
na gestação ou no parto

BRASíLIA
Mortes provocadas por

causas relacionadas à gestação
ou ao parto passarão a ser de

investigação compulsória. A
medida, que deverá ser

oficializada até novembro, tem
como objetivo orientar as ações

.

para combate ao problema, uma
das principais preocupações de
Saúde Pública no país.

Em 2005, as mortes ma

ternas representavarn 3% do
total de óbitos entre a popu
lação feminina em idade fértil.

Naquele ano, 63,5 mil mu
lheres morreram, 1,6mil delas

por causas relacionadas a

complicações da gestação ou

do parto. "São todas evitáveis.

Quanto maior a agilidade de

informação, mais condições
temos de desencadear medidas
locais de prevenção", disse o

secretário de Vigilância em

Saúde, Gerson Penna.
O sistema de informações

de mortalidade materna vai

integrar o Centro de In

vestigação Epiderniológica do
Ministério da Saúde. Ele

ajudará a detectar aumento de
número de casos ou cidades
onde indicadores são

preocupantes. Para esses locais,
seriam enviadas equipes do
Ministério da Saúde, formadas
por agentes especializados em

investigar doenças. "Será uma

ação em rede, combinada com
gestores locais", disse Penna

sobje o nov<óJistema.
PROBLEMAIDSTÓRICO

� A in�rmação do núme�o de
casos de morte materna e um

problema histórico no país. A
subnotificação de casos ainda
é alta em várias regiões,
sobretudo nos locais mais

pobres e afastados. Ao mesmo

tempo, locais onde hoje o

sistema de informação foi

aprimorado apresentam um

aumento dos indicadores ..
Em 2001, havia no país 495

Co�itês de Mortalidade

Materna, centros formados por
profissionais de Saúde e

representantes da comunidade

para investigar as causas de
mortes das mulheres. Ern: 2005,
esse número passou para 951,

O sistema de informação
será essencial também para

traçar metas de redução de
mortes e, numa segunda etapa,
verificar a eficácia das ações
preventivas desencadeadas a.

partir dos cornpromissos.
(Agência Folha)

Arlindo Chinaglia defende redução de ·alíquota da CPMF
BRASíLIA

.

O presidente da Câmara,
deputado Arlindo Chinaglia (PT�
SP), defendeu ontem a manu

tenção da CPMF (Contribuição
Provisória sobreMovimentaçãoFi
nanceira), mas admitiu a neces

sidade de discutir uma progra

mação para reduzir a alíquota,
atualmente de 0,38% sobre toda

movimentação financeira. �

"Naminha opinião, temos que
. trabalharcomuma transição.Acho

que a CPMF não pode acabar,
mesmo que seja um valor residual

ínfimo, porque ela ajuda a fiscalizar
operações financeiras. É um me

canismo de identificarmovimen

tações suspeitas", afirmou.
ParaChinaglia, aCâmarapode

e deve discutir com a sociedade
uma programação de eventual

redução. "Mas não evoluir para
imposto. E para extinção pura e

simples eu pessoalmente não acho
que seria a melhor atitude".

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

"

Presidente da Câmara não concorda com extinção da CPMF

A expectativa é de que a Câ

maravote aprorrogaçãodaCPMF
atéo fimdestemês.Depoisdovoto
dos deputados, a proposta deve ser
apreciada no Senado. O prazo de

vigência daCPMF termina em 31

de dezembro deste ano. O Con

gresso tem até essa data para votar
aprorrogação no imposto até 2011

sempromovermodificações na lei.
No início do mês, o ministro da

Fazenda, Guido Mantega, disse
que a discussão sobre urnapossível
revisão daCPMF, com reduçãoda
alíquota ou mesmo extinção do

tributo, só pode ser feita após a

implantação da reforma tributária.
(AgênciaBrasil)

ECONOMIA Carlos Brandão
rt'dacao@ocorreiodopovo.com.br

Varejo em tésta (.
Um setor que, dificilmente, está satisfeito com os resultados

não temdo que reclamar este ano.As vendasno comércio varejista
nacional cresceram 9,8% nos oito primeiros meses de 2007, em

comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo
com a Serasa, o aumento foi puxado pelas lojas especializadas -

eletroeletrônicos, veículos, material de construção (foto) -

, que
registraram aumento de 12% na mesma comparação. As vendas

dos hipermercados, supermercados e do varejo de alimentos e

bebidas (mercearias, açougues, quitandas, distribuidoras de

bebidas etc.) subiram 7,5% quando comparadas com os primeiros
oitomeses de 2006.

Ruim, mas bom
Mesmo com centenas demortes creditadas em sua conta aTAM

permanece na liderança do mercado nacional de aviação. Em

agosto, a empresa teve 49,28% de participação, contra 50,63% de

julho. A Gol, segunda colocada em agosto, teve 36,9% de

participação, mesma fatia de julho. A Varig fechou agosto com

2,3% de participação nos vôos domésticos, contra 2,73% em julho.
Nos vôos internacionais, a TAM fechou agosto com 65,34% de

participação dentre as empresas brasileiras, contra 64,34% em julho.

Dez mais
o Brasil está se destacando no mercado mundial de fundos de

investimento. Segundo estudo recentemente publicado pela
International InvestmentFundsAssociation (llFA), o País encerrou

o primeiro trimestre de 2007 ocupando a décima posição no ranking
de nações commaiormercado de fundos de investimento.Na relação
da associação, ao final do terceiro mês deste ano o Brasil tinha

patrimônio líquido de US$ 459,294 bilhões, à frente de países como
Itália (US$ 436,4 bilhões), Espanha (US$ 377,5 bilhões) e Alemanha

I

(US$ 345,4bilhões).

o cartão chegou lá
Pela primeira vez o volume das operações feitas com dinheiro de

plástico foi igual as com cheque no Brasil. Pesquisa divulgada no

início desta semana pelo BancoCentral,mostra que cheque e cartão

de crédito ficaram iguais na preferência dos brasileiros para o

-pagamento de compras feitas no comércio. Conforme os dados,
contabilízados entre 2001 e 2006, o talão sempre foi o preferido
entre as modalidades. Ocorre que, no acumulado desse período, a
utilização de folhas per capita caiu em 40%, enquanto que a

utilização do plástico praticamente dobrou no intervalo de tempo.

Gol contra
A Gol está descobrindo da maneira mais dolorosa e cara que a

aquisição das rotas internacionais da Varig pode não ter sido um

bom negócio. Só em dívidas com os aeroportos de Paris e Londres,

o valor passadeUS$ 17milhões.Outroproblemagrave é um passivo
trabalhista na Argentina, de US$ 400mil, que tem sido o ponto de

discórdia com os 100 trabalhadores locais, sindicatos,ministério do
Trabalho e autoridades aeronáuticas daquele país.
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FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

GINÁSTICA OLíMPICA: DESTREZ E ELEG�NCIA
o professor de educação fí

sica, Adolf Hermann Schultze,
trouxe da velhaEuropa a paixão
pela ginástica e um sonho,
fundar uma equipe de ginastas
na nova pátria. Fora atleta

primeiramente na Rússia, depois
na Alemanha. Encontrou na

nossa Jaraguá um grupo de

[rapazes e moças, dispos-tos a

assumir' o desafio. Criaram um

time de ginastas, Era início dos
anos 50. Os treinamentos

aconteciam no Clube Atlético

Baependi, e os aparelhos, alguns
eram importados, outros foram

fabricados pelo próprio professor.
As apresentações eram exe

cutadas em salões de festas,
praças públicas e em campos de
futebol. Sempre atraia grande
público. As competições ocor
riam em Jaraguá do Sul (Bae
pendi), São Bento'do Sul (Ban
deirantes) e [oinville (Ginás
tico). Faziam parte dos eventos
festivos e culturais das tradições
germânicas.

No time jaraguaense des

pontavam os jovens, Egon João
da Silva, Adolphe Mahfud,
Anoberto Hinsching, Manoel

REINVENTANDO A GINÁSTICA OLíMPICA
Um vácuo de quase trinta

anos, separou as duas gerações de
ouro, de nossa ginástica. 'A
semente lançada pelo professor
Schultze, hibernou, mas não

morreu. Eis que, em 1977, um
jovem formado em Educação
Física, foi contratado pelo Colégio
Marista São Luís, para exercer ali
sua Profissão. O professor Durval
BorbaNeto, tinha duas paixões, a
ginástica e a música. Fez da arte

de tocar violão um instrumento

para cativar os jovens e conquistar
a sua confiança. Formou então
uma nova geração de ginastas,
implesmente fantástica.
Dispunha de uma sala no

Colégio, uma lateraldaquadra no
G.E.ArthurMuller, e os exercícios
Com barras, eram efetuados em

galhos de goiabeiras, onde hoje
está localizada a Academia
Impulso. Os novos ginas�s, se

exibiamempraças, emcampos de
futebol, napraia e nas escolas, para

divulgar a modalidade. Em 78, o
professor e quatro de seus alunos,
debutaram nos Jogos Abertos, e

foram Vice-campeões. Compu
nham a equipe, o próprio Durval,
e seus alunos- Agostinho Borba,
VolneiZocatelli, VolneciZocatelli
e Airton Schiochet. Com a

conquista, a FundaçãoMunicipal
de Esportes adotou amodalidade,
disponibilizou local adequado para
os treinamentos, e os aparelhos
foramcedidospeloBaependi.Eram
os mesmos, que um dia, haviam
sido utilizados pelos pioneiros.

Os jaraguaenses conquistaram
o título de tetra campeão estadual
nos anos de, 81 a 84 com o time

masculino.E foramhexacampeões
de 81 a 86 com O esquadrão
feminino. Para os Jogos Abertos,
os grandes centros, contratavam
equipes inteiras, do Rio Grande
do Sul e de São Paulo, para
representá-los, mas os nossos

atletas nunca se intimidaram, o

Silva, Gerhard Lessmann,
Kopmann, Valmor da Silva e

Wiest. No feminino as jovens
Luci Harnack, Jalile Tobias,
Yolanda Wilhelm, Adalzira
Piazera, Renate Burow e Gerda
Rudolf entre outras.

Cada atleta tinha a suaparti
cularidade; não existe um jeito
certo de se fazer coisas certas.

Cada um tem o seu jeito, de fazer
coisas certas. Um grande time é

formado por pessoas de dife
rentes habilidades, cada um tem

algo diferente a ensinar, e é a

soma destas diferenças que cha
mamos de sabedoria.

time masculino foi vice-campeão
nos anos de 78 a 84. O feminino
de 79a86.

Os ginastas que integraram as

equipes ao longo destes anos -

FEMININO: Maria Elisabeth de

Borba,Adriana deMatos,Marina
Rudolf, Lenita Felipe, Elisabete da
Silva, Andréia Sanson, Josiane
Bertoldi, Ketlin dos Santos, Laís

Felipe, Marisa Raulino e Rose

meire Luchtemberger.
MASCULINO: Edson Roberto

Klein, Guido Mannes, José Luiz

Pereira (Tíço), Airton Schiochet,
Júlio César Silva, Osvaldinei A.
Fabiano, Valmir A. Zanghelini,
CelsoHenningVolnei Zocatelli e
[adir Fagundes Machado.

Estes ginastas, formavam uma

grande família, onde cadaum fazia

parte do todo. Homenageando
todos, destacamos o perfil destes,
entre tantos talentos.

,

Equipe na escadaria do

Baependi, com o

professor Schultze no

centro e Egan João da

Silva (2a da E para D); na
foto do centro, equipe
jaraguaense depois de
apresentação em São

Bento do Sul; na barra

fixa, o atleta Adolpha
Mafud executa exercício

sob olhar atento do

professor Schultze. Na
foto ao lado, o salto

sobre o cavalo.

PERFil [:
ADO.LPHO MAHFUD -Atleta polivalente, era fenomenal em todos os aparelhos,

dotado de compleição física invejável, e a força de Hércules, dono de explosão
muscularfantástica, excelente coordenação motora, executava os exercícios ginásticas
com desenvoltura e precisão. Ótimo nos satos, espetacular na barra fixa.

EGON JOÃO DASILVA -Estaturamédia, corpo enxuto, mas de enganosa fragilidade;
agigantava-se nos exercícios de Solo, Sa�os e Acrobacias. Agilidade, flexibilidade e

coordenação motora, além da criatividade, coragem e ousadia. Estes eram os seus

atributos. - Um dia, sem avisar ninguém, sem se despedir de ninguém,�. O professor
Schultze, partiu para a eternidade. Além da saudade o querido professor nos deixou
um legado de valor inestimável. Ética, Disciplina e Coragem.

MARIA ELISABETH KLEIN DE BORBA - Felina nas Barras Assimétricas, Elegante
naGinástica de Solo. Umamistura de graça, técnica e beleza. Foi uma dasmelhores

ginastas de seu tempo.lntegrou aSeleção Catarinense que disputou os Jogos Escolares
Brasileiros de 1981 em Brasília. Sete vezes campeã estadual, conquistou cnco
medalhas em Jogos Abertos.

GUIDO MANES - Criativo naGinás
tica de Solo. Soberano no Cavalo com

Alça, Autoconfiança, aliada a uma téc
nica refinada. Detentor de grande co

ragem e ousadia. Estas eram as suas

credenciais. Integrou a Seleção Cata
rinense nas disputas do Campeonato
Brasileiro. Conquistou oito medalhas em
JogosAbertos. Em 1986, com a justifi
cativaesfarrapada, da faltade local para
os treinamentos, a FundaçãoMunicipal
de Esportes, extinguiu a modalidade, e
até hoje não a reativou.

Egan, Guido, Adolpha, Maria Elisabeth, Renate, Schultze, Durval...Todos que
transforTT]aram umamodalidade esportiva em arte e glória, saibam, que os dirigentes
esportivos podem tê-los esquecido,mas vocês eSUilS conquistasestarãoeternamente
nos corações dos jaraguaenses.

'
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UGA FUTSAl: DERROTA QUE COMPLICA

esporte@ocorreiodopovo,com.br

�. Falcão, recuperado de lesão, será a novidade da Malwee para o jogo da volta, na próxima segunda-feira na Arena

.

Malwee precisa vencer para
provocar 3° jogo na Arena
Time jaraguaense perdeu
ontem por 5x3 para a

Intelli em Barueri

BARUERI (SP)
A Malwee perdeu ontem à

noite em 'Barueri (SP), o

primeiro jogo da semifinal da

Liga Futsal. Com a derrota por
Sx3 para a Intelli, o time

jaraguaense precisa agora'
vencer o jogo da volta, na

próxima segunda-feira, dia 17 às

19h15 na Arena Jaraguá, para
provocar a terceira partida,
previamente marcada para o

sábado, dia 22, também aqui em
Jaraguá do Sul. Para o próximo
confronto, o time terá os retornos
de Falcão e Lenísio, recuperados
de lesão.

.

Mesmo fora de casa, a Mal-
<wee começou melhor e abriu o

placar aos 2'22" de jogo, com o

goleírcê'Tíago, através de chute
rasteiro. Três minutos depois, a
Intelli chegou ao empate, depois
de bobeira da defesa jaraguaen
se, que Messias aproveitou. Aos
11 minutos, Ari, em contra-ata

que rápido, colocou a Malwee
novamente na frente, mas os

paulistas empataram novamente

aos 15'38" comCabreúva.
No segundo tempo, os donos

da casa jogavam fechados e

esperando o erro jaraguaense. A
virada veio em jogada individual
de Cabreúva aos 12 minutos. 40

segundos depois, [é aproveitou
rebate de Tiago para ampliar.
O técnico Fernando Ferretti

colocou Xande como goleiro
linha, e aos 14'19", em jogada
do camisa 6, Valdin desconta
de cabeça. Mas a tática não

continuou dando certo e os

paulistas fizeram mais um com

Marinho, fechando o placar
em5x3.

Medindo forças
Mais uma vez, Jaraguá do Sul e Joinville medem forças no Estadual
Juvenil de Basquete Feminino. O maior clássico do Estado na categoria se

repete hoje, às 20h30 na cidade viinha, quando se inicia a disputa pelo
título da competição. O jogo da volta será no dia 22 de setembro e, se

necessário, o terceiro confronto será dia 23. A final se repete pelo terceiro
ano consecutivo. Em 2005, a Faculdade Jangada/FME levou a melhor e,

. ano passado, Joinville foi campeão. É o tira-teima, que deve se repetir
também durante os Joguinhos Abertos no fim do mês em Chapecó.

Natação
Marina Fructuozo e Eduardo Junkes,
da equipe Urbano/FME, voltaram
contabilizando bons resultados do
Troféu José Finkel, um dos

principais torneio de natação do
Brasil. Ambos melhoraram as

marcas pessoais e estão prontos
para brigar por medalhas nos

.

Joguinhos e nos Jogos Abertos.

Campeão
Guilherme Getelina, da Associação
Jaraguaense de Bikers, vem

fazendo bonito nas pistas de
bicicross. No fim-de-semana, em

Cosmópolis (SP), ele conquistou o

título da última etapa Campeonato
Brasileiro na categoria boys 15 e

também o título geral da
competição.

Aberto
A MarisoVFME levou o título do
Aberto de Vôlei Masculino, que
aconteceu no fim-de-semana em

Jaraguá do Sul. De olho nos

Joguinhos Abertos, o time do técnico
Benhur Sperotto derrotou, na final, a
Voleijoi, de Joinville, par 2 sets a O.
Alemão foi decisivo na campanha.

Copa Clio
O iaraquaense Kreis Jr. conquistou
o quarto lugar na 6a Etapa da Copa
Clio, que aconteceu em Vitória (ES),
no fim-de-semana. Agora ele ocupa
o 110 lugar no geral com 14 pontos
e pretende subir ainda mais nas

próximas provas. O piloto comem0-
.

rou o pódio, especialmente por ser
em um de seus circuitos favoritos.
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